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FESTIVALULUI
Un prieten -

La spectacolul național al Ar
gentinei l-am cunoscut pe tînărul 
Mario Roderigo din Santiago. E 
nn băiat brunet, de vreo 21 de 
ani, cu fruntea înaltă și cu ochi 
pătrunzători, inteligenți.

Prietenia noastră a început, fi
rește, cu un schimb obișnuit de 
insigne.

Mario Roderigo mi-a vorbit 
despre el, despre țara cu cîmpii 
roditoare, despre dragoste, despre 
Caragiale și despre maică-sa. 
Ne-am plimbat apoi braț la braț 
pe feerica stradă Gorki, cu fețele 
luminate de un milion de becuri, 
multicolore.

Ne-am retras apoi într-un parc de 
lingă piața Pușkin și ne-am așe
zat pe o bancă, lingă doi bătrîni 
și Mario mi-a povestit despre el.

Mi-a spus că e student în anul 
II la o facultate tehnică. Nu are 
decît mamă, o femeie bătrînă. bol
navă. Mario își cîștigă singur 
existența. Dimineața și după-amia- 
za merge la cursuri și seminarii 
iar noaptea lucrează într-o fabri
că de antibiotice. Doarme cinci 
ore pe noapte, de la 2 la 7. Vrea 
să ajungă inginer.

Mario mi-a povestit :
Duce o viață grea, obositoare. 

Nu are timp să se distreze. Anii 
tinereții sale sînt lipsiți de bucu
rii. N-a dansat pînă aici de un an 
de zile cu fata pe care o iubește 
nu se poate întîlni decît o oră pe 
săptămînă.

Mario e și poet, acrie poezii 
stîngace, nu are timp pentru citit 
și pentru scris.

Mario și-a adunat singur bani 
pentru drum. în timp de 24 de 
ore mergea la facultate, lucra opt 
ore în fabrică, medita copii, își 
îngrijea mama, gătea mîncare. 
spăla rufele. Mario a adunat în

MARIO RODERIGO
B

■T

Duminică 11 august 1957

TINERI MINERI,

Proletari din toate firile, uniți-vă!

cînteia ineretului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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In frunte

Primii

Din toată inima î Pace și prietenie!
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fiecare zi ban cu ban, dolarii pen
tru drum. A studiat pe cărțile co
legilor, a făcut economii la mîn- 
care, nu i-a mai cumpărat flori 
iubitei, și-a vîndut din haine, cli

nele și porum
beii. Mario a 
trebuit să-i cum
pere mamei 
dicamente 
aici îi scrie 
fiecare zi, 
îngrijorat și
gîndește la dîn- 
sa în fiecare 
seară). Mario a 
călătorit 30 de 
zile pînă la
Moscova. A că
lătorit cu bici
cleta, călare, cu 
vaporul și cu 
trenul. Nimeni 
nu poate bănui 
greutățile și 
moțiile 
riei sale 
aici. Mario 
îndeplinit unul 
din visurile 
nereții 
văzut 
Pentru 
dormit 
ore pe 
și-a vîndut hai
nele și clinele.

Festivalul l-a 
copleșit. N-a pu
tut spune ce i-a 
plăcut mai mult. 
Totul e ca un 
vis. în fiecare 
zi a scris cîte o 
poezie despre ce 
a văzut și I-a 
impresionat mai 
mult. Abia aș-

e- 
călăto- 

pînă 
și-a

ti
gaie : a 
Moscova, 
asta a 

cîteva 
noapte.
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SA GRĂBIM RUMUL TREIERISULUI!
G. A. S.-urile fiți mîndri și vrednici!

Dragi tineri mineri,

Cu prilejul sărbătorii nostre dragi, „Ziua Minerului** mă adresez 
vouă acelora care cu tinerețea voastră umpleți întregul subteran eu 
clocotul muncii. Mă adresez vouă acelora care ați muncit zi de zi 
alături de cei vîrstnici nu numai pentru a scoate la suprafață cît 
mai mult cărbune, dar și . pentru a ridica mineritul la cea mai pre
țuită dintre meserii. Sînteți mulți. Mineri vechi au rămas puțini, de* 
oarece condițiile grele în care am muncit în tinerețe au scos de tim
puriu, pe mulți, din rîftdurile noastre. Noi am cunoscut exploatarea 
cruntă a burgheziei naționale și a capitalurilor străine, asuprirea și 
gloanțele lor. Munceam cîtq odată 15—16 ore, altădată șoman. Stă
team pe malul Jiului și.priveam cum ciirg apele tulburi. Ungurii erau 
și mai urgisiți. Eram prost plătiți și lucram în condiții cîinoase. 
Scormoneam cărbune cu tîmăcopul și țîrîiam cu „troaca4* șute de. me
tri. Trebuia să muncesc în orice condiții, acasă erau alți cinci irațl 
mai mici — fără tată — care cereau de mîncare.

Astăzi însă mineritul este una dintre cele mai prețuite meserii. Tn 
condiții omenești, din ce în ce mai bune, prin mecanizare munca 
noastră a devenit mai frumoasă și mult mai ușoară. Regimul nostru 
democrat-popular a creat pentru mineri condiții optime de muncă 
și de trai. Sute de blocuri muncitorești, magazine bine aprovizionate, 
cantine, cămine, sanatorii de noapte, școli stau astăzi la dispoziția 
noastră. Ca să nu mai pomenesc de răsplata muncii noastre, la care 
în trecut nici nu puteam visa.

Prețuiți aceste realizări. Fiți mjndri, dar și vrednici de ele. Folosiți 
școala și condițiile de învățătură ce v au fost create. Le folosim și 
noi cei ce n-am avut această posibilitate în trecut pentru că un bun 
miner trebuie să fie și un om cult, să știe §ă mînuiască tehnica nou^ 
a mineritului.

Mi se umple inima de bucurie cînd văd zilnic zeci de tineri, noi 
venițiîn Valea Jiului,, coborînd spre bogățiile pămîntului nostru. E 
dovada faptului că meseria noastră dragă au început s-o îndrăgească 
tot mai mulți tineri. Noi cei cu un stagiu mai vechi np ocupăm și na 
vom ocupa continuu de calificarea celor tineri. Pînă acum chiar eu am 
calificat zeci de tineri. Mulți dintre ei sînt astăzi decorați cu ordine 
și medalii. Și fiecare miner bătrin de la noi are înscris pe răbojul său 
zeci de mineri tineri cărora le-a transmis cunoștințele lui. De la voi 
în schimb se cere doar învățătură și dragoste de meseria noastră 
dragă.

Să facem în așa fel îneît fiecare tînăr miner să devină un conducă
tor al celor ce vin zilnic să intre în marile noastre rînduri, să fiți și 
voi la rîndul vostru îndrumătorii unor noi generații de mineri. Acea
sta o dorește fiecare miner vîrstnic pentru că astfel vom răspunde 
grijii nemărginite a partidului nostru.

Aveți datoria să duceți mai departe steagul victorios al luptei 
noastre pentru înflorirea patriei, iar noi vom fi alături de voi cu 
munca și cu sfatul părintesc întreaga viață.

In regiunea Galați au terminal 
treierișul pînă acum 12 gospodării 
agricole de stat, iar unele dinție 
ele au depășit și planul livrărilor. 
Ca urmare a producțiilor bogate 
ce le obțin, majoritatea gospodă
riilor agricole de stat depășesc 
planul livrărilor de cereale. Pină 
acum gospodăriile agricole de stat 
din întreaga țară au livrat statu 
lui cu 88.300 tone mai mult grîu 
și secară decîț întreaga cantitate 
livrată anul trecut.

peste prevederile planului pe 195? 
1300 tone cereale.

Gospodăriile agricole de stat 
din regiunea Bacău, deși nu au 
terminat încă treierișul, au achi
tat restanțele din anul trecut și 
au depășit și planul livrărilor pe 
ținui în curs cu 217 tone. Planul 
de livrări a fost depășit de ase
menea de către gospodării agri
cole de stat din regiunea Ploești, 
unde treierișul continuă.

Treierișul continuă într-un ritm, 
intens în toate gospodăriile agri
cole de stat din țară. In multe 
unități această lucrare a fost ter
minată sau se apropie de sfîrșit. 
Muncitorii din gospodăriile agri
cole de stat din regiunea Oradea 
au terminat primii pe țară treie
rișul obținînd o producție medie 
de grîu de peste 2000 kg. la hec
tar. Ei au raportat zilele acestea 
achitarea restanței din anul tre
cut și depășirea planului de li
vrări prevăzut pe anul 1957 cu 
967 tone de grîu și secară. Cele 
mai mari cantități au fost livra 
te peste plan de către gospodă
riile agricole de stat Marghita, 
Oradea, Săcueni, Salonta și valea 
lui Mihai.

De asemenea gospodăriile a- 
gricole de stat din regiunea Iași, 
care au treierat pînă acum pesta 
96 la sută din păioase, au depășit 
și ele planul livrărilor. In această 
regiune au terminat treierișul 
gospodării agricole de stat.

Unitățile agricole de stat din 
trustul pentru aprovizionarea 
pitalei, care pînă la 9 august au 
executat mai mult de 96 la sută 
din planul de treieriș, obținînd o 
producție medie de 2000 kg. grîu 
la hectar, au livrat statului în a- 
fara restanțelor din anul trecut și

pe țară
In cinstea zile de 23 August 

colectiviștii, tntovărașijii și ță
ranii muncitori cu gospodărie in
dividuală din raioanele Snagov și 
Lehliu. regiunea București, au 
terminat primii pe țară treierișul 
păioaselor. Este pentru a doua 
oară consecutiv cînd lucrătorii de 
pe ogoarele ' acestor raioane in- 
tîmpină marea sărbătoare a eli
berării țării noastre cu lucrările 
de treieriș terminate.

Buna organizare a muncii, fo
losirea întregii capacități de lucru 
a mașinilor au făcut ca într-un 
timp relativ scurt — numai 20 de

zile — treierișul cerealelor păioa
se să fie terminat pe întreaga 
suprafață de 36.624 ha.

Numeroase gospodării colec
tive din aceste raioane, printre 
care cele din comunele Lehliu, 
Crăsani, întovărășirile agricole 
din comunele Nicolae Bălcescu, 
Răzvani și altele precum și nu
meroși țărani muncitori cu gospo
dărie individuală au realizat pro
ducții medii de grîu de peste 
2000 kg la hectar. Oamenii mun
cii de pe ogoarele celor două ra
ioane se străduiesc ca pînă la 
23 August să transporte la bazele 
de recepție întreaga cantitate de 
cereale contractată cu statul.

(Agerpres)
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Amintire plăcută de la un prieten cunoscut Ia Festival!
teaptă să-și vadă țara, mama, 
bita. Dar privirile i se ump’u 

va des- 
închinat

lacrimi la gîndul că se 
părți de Moscova. El i-a 
una din poeziile sale.

Mi-am făcut încă un
băiat simplu, modest — ] 
Roderigo din Santiago.

I. MIHALACHE

prieten, 
pe Mario
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Ca-

ÎN ÎNTÎMPINAREA

zii ei de 23 AUGUST
Angajamente 
îndeplinite

Muncitorii și tehnicienii construc
tori ai celei mai mari fabrici de a- 
moniac, care se construiește la 
combinatul chimic nr. 1, raportează 
îndeplinirea cu 13 zile mai devreme 
a angajamentelor luate în cinstea 
zilei de 23 August.

Primele 3 turnuri de proporții 
uriașe pentru oxidare, producție și 
condensare au fost complect mon
tate. Folosind cu pricepere și hărrii- 
cie mijloacele mecanizate, echipele 
conduse de maistrul Ion Jiga de la 
întreprinderea „MenchinT* ,au gră
bit ritmul lucrărilor, îndeplinindu-și 
astfel angajamentul luat. Tot în 
cinstea marii sărbători a eliberării 
au fost complect-terminate în roșu 
construcția halei compresorului, 
grupul de concentrație și hala de 
ardere a azotului, unde se mon
tează instalațiile, precum și a unui 
grup social.

Primul reactor romînesc
a atins valoarea nominală - 2000 Kv.

Inginerii, tehnicienii și cercetătorii Institutului de Fizică al Aca
demiei Republicii Populare Romîne au satisfacția să anunțe că la 

primul reactor romînesc care a fost pus în funcțiune în ziua de 
31 iulie 1957, ora 15 și 53 de minute, -s-a atins valoarea nominală 
de 2.000 kV. la 10 august 1957 ora 13 și 47 de minute.

Se execută în continuare amenajările și se instalează aparatura 
necesară pentru utilizarea acestei unități la cercetările planificate.

Comitetul pentru energie 
nucleară de pe lingă 
Consiliul de Miniștri

Academia R. P. Romîne 
Institutul de Fizică 

Atomică

★ ★

O DUMINICAcu tinerii din Vaslui • ••

Pe întinderile Moldovei, dinco
lo de Birlad, _ 1 “5
Vaslui în care, după ce ai petre- w z ,
cut în el o zi de duminică, îți poate-i mai bine așa. La ștrand 
lasă strecurată pentru multă vre- s-ar îngrămădi tot felul da oa- 
me în suflet o senzație de liniște ' 
molcomă, leneșă. Ca ] 
nu i s-ar putea imputa ceva, mai 
ales dacă ai în vedere împrejuri
mile sale — dealurile 
cqre-l străjuiesc din depărtare și 
verdele palid al lanurilor de po
rumb, ori miriștile golașe și lun
cile care-l înconjoară ca un brîu> 
Rosturile oamenilor, munca lor 
cotidiană, nu se deosebesc de cele 
ale semenilor lor din alte orașe 
din țară. Altceva te face să simți, 
aici într-o zi de duminică, senza
ția de moleșeală. Dar să nu an
ticipez...

„Fizionomia** aceasta aparte 
însă, atît de nefirească unui oraș în 
care trăiesc mii de tineri, și-a că
pătat-o grație unor tovarăși de la 
comitetul raional și cel orășe
nesc U. T. M. și de la sfatul 
popular al orașului care se ocupă 
cum nu se poate mai atent de 
„conservarea** ei.

Am ajuns în Vaslui într-o dumi
nică de dimineață și poate că toc
mai de aceea — obișnuit fiind ca 
în zilele de odihnă 
pulsînd din plin, la orașe, 
tineretului ——. am 
fund impresionat 
lența patriarhală

să se facă unul, amenajat pe 
află orășelul cursul unuia din cele trei rîulețe 

care ocolesc tîrgul). De altfel

pitoresc.

domoale

meni, mai ales tinerii și cu sigu
ranță că ar sări în apă devenind 
dinlr-odată gălăgioși și astfel, în
tr-o clipă, s-ar duce de rîpă tot 
„farmecul*1 orășelului.

Astfel cugetînd, găsești justifica
tă „grija** tovarășilor de la sfatul 
popular și de la U.T.M. pentru 
„fizionomia** tîrgului și te duci în 
parc. Liniștea , te împresoară de 
peste tot. Parcă știind că vii de 
departe, obosit de zgomotul tre
nului, locuitorii orașului țin

ecit
Pe 

cu putința să te deranjeze

.iii

lu întîlnesc 
viața 

rămas pro- 
de somno- 
a tîrgului. 

Pină la vremea prînzului ca eve
nimente mai „zgomotoase** am re
marcat cîteva căruțe urnind agale 
pe caldarîm, o discuție între doi 
bătrîni în drum spre frizerie, re
plicile unor gospodine ce se întor
ceau din piață și... cam atît.

E aproape de prînz. Deasupra 
capului razele fierbinți ale soare
lui ți-amintesc insistent de existen
ța astrului ; nu însă din răutate, 
fiindcă aici totul e blind și bun, 
ci parcă mai degrabă pentru a te 
mingiia îmbiindu-te spre ștrand. 
Dar în acest oraș nu e 
ștrand (deși poate n-ar fi greu

cît Temai puțin. Parcul e gol. 
bate gîndul să crezi că tinerii ar 
fi plecați într-o excursie pe dea
lul Paiu, sau la Deleni, să vizite
ze cîmpul de luptă al pandurilor. 
Afli însă mai tîrziu că astfel de 
excursii nu se pomenesc în acest 
orășel cuminte și fără zarvă. În
cepi să te plimbi. Lingă o încru
cișare de alei se află biblioteca de 
vară a orașului. Ai putea să îm
prumuți o carte și să citești. Ai 
putea, dar n-ai de la cine să împru
muți pentru că nu-i nimeni acolo. 
Și iarăși te gîndești că dacă în a- 
ceste ore de serviciu ale bibliote
cii orașului s-ar afla vreunul din
tre cei trei activiști aici, în parc, 
cine știe cîți tineri ar veni și, 
neavînd ce face, ar cere ca și tine

cărți, le-ar răsfoi, poate că ar în
firipa și o discuție tulburînd atît 
de prețuita liniște. Și atunci ce te 
faci cu „renumele** orașului ?

Soarele a scăpătat într-o parte, 
pe după ramurile stufoase ale ar
borilor. Și odată cu răcoarea se 
strecoară pe străzi un oarecare 
murmur. Pe strada principală au 
apărut, cu părul prins în coc, 
două fete blonde, ca niște solii. 
Privești oarecum mirat la această 
neașteptată apariție. De undeva au 
răsărit și cîțiva băieți vrînd parcă 
să le țină calea ; dar apoi se răz- 
gîndesc și se așează pe barele 
lungi de metal din fața grădiniț- 
restaurant „Moldova**, lustruin- 
du-le. Vis-ă-vis la sala de spectaco
le „Mihail Eminescu** cineva a 
deschis o ușă. Tresari. Cine știe, 
poate-i vorba de vreun spectacol! 
Ai aflat întîmplător că în Vaslui 
luaseră ființă cîteva echipe artis
tice de amatori în întreprinderi, 
un cor al sindicatului învățămînt 
și cultură, un ansamblu U.T.M., o 
echipă de teatru a casei de cultu
ră, ba chiar și - o orchestră semi- 
simfonică. Omul care a deschis ușa 
o închide însă imediat : „Nu-i, 
tovărășele, niciun spectacol, eu 
am venit să fac ,o leacă de cu
rățenie**. Și chiar în acel moment 
îți dai seama cît ești de naiv. Cu 
siguranță că dacă ai fi stat de vor
bă cu ; secretarul comitatului oră
șenesc UȚ1.M., tovarășul Constan
tin Moise, nici prin gînd nu ți-ar 
fi trecut să mai întrebi de spec
tacol.

— Cum tovarășe — te-ar fi du
mirit el, contrariat — vasăzică 
vrei să organizăm un spectacol 
așa, într-o simplă duminică ? Păi 
ce, e festival raional ?! Și apoi 
nici nu avem cu cine. Brigăzile 
artistice de agitație de la coopera
tiva „Progresul** și „U.R.C.&** 

V. BARAN

Oamenii de știință, inginerii șt tehnicienii de pe șantierul Cen
trului de cercetări nucleare închină celei de a I3-a aniversări a 
eliberării patriei noastre, un nou și măreț succes : sîmbătă 10 au
gust, orele 13,47 reactorul nuclear din cadrul Institutului de Fizică 
Atomică al Academiei R.P. Romîne a început să funcționeze cu 
Întreaga sa capacitate de 2.000 kilovați.

Rod al sprijinului pe care partidul și guvernul 11 acordă dez
voltării științei și progresului tehnic în țara noastră și al colabo
rării dintre R.P. Romînă și U.R.S.S., intrarea în funcțiune a reac
torului nuclear deschide larg calea utilizării pașnice a energiei ato
mice în țara noastră.

Prin intrarea în funcțiune la puterea nominală a reactorului 
atomic va putea începe producția pe scară industrială de izotopi 
radioactivi. Totodată, funcționarea normală a reactorului va da 
posibilitatea formării șl specializării cadrelor necesare economiei 
noastre naționale, precum și promovării cercetărilor de fizică nu
cleară în țara noastră.

La dobindirea acestei importante realizări pe tărîmul științei, 
alături de oamenii de știință romîni, de constructorii și montorii 
de la trusturile „Energoconstrucția" și „Electromontaj" și de pro- 
iectanți de la I.S.P.E. și-a dat aportul prețios grupul de specialiști 

sovietici sub a căror îndrumare și control s-au executat aceste 
lucrări.

Serbări populare 
in zilele de 23 
fi 24 August

In zilele de 23 și 24 August 
vor avea loc în Capitală mari 
serbări populare. Pe estradele din 
parcuri și piețe, în ~ '
turale din comunele 
ordonate raioanelor 
cum și în pădurile 
Bucureștiului mii 
vor avea posibilitatea să asiste la 
programe de cor, orchestre și 
dansuri pe care echipele de artiști 
profesioniști și artiști amatori le 
pregătesc in vederea marii noas
tre sărbători naționale.

Ansamblul C.F.R. Ciulești, fan
fara Ministerului Forțelor Arma
te, precum și formațiile de ama
tori de la uzinele „Republica**, 
„Klement Gottwald'*, „Tudor Via- 
dimirescu**, Fabrica de confecții 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej**, Mi
nisterul Industriei Petrolului și 
Chimiei, Ministerul Transporturi
lor și Telecomunicațiilor, Banca 
de Stat a R.P. Romîne, Combina
tul Casa Scînteii, Complexul Gri- 
vița Roșie, Depoul Triaj și altele 
vor prezenta spectacole.

căminele citi
și satele sub- 
orașului, pre- 
din preajma 

de spectatori

1

în
Copil străini 

vacanfă la Sinaia 
și Bușteni

In acest an ca șl tn alji ani la 
invitația Asociației Foștilor Deți
nuți Politici Antifasciști (A.F.D.A.) 
grupuri de copii străini, fii și fiice 
ale luptătorilor antifasciști din 
mișcarea de rezistentă din Italia, 
Franța și din alte țări își petrec 
vacanța tn tara noastră la Sinaia 
și Bușteni.

Copiii francezi șl Italieni sosiți 
mai devreme au vizitat frumoasa 
Vale a Prahovei, Orașul Stalin, 
Poiana Stalin și au urcat pe Postă- 
.varu.

anii din urmă se numără șl halele frigorifete 
de pe lingă fabrica de conserve „Tulcea".

si

sg i'*1. •

-..ăi ~

Noroc bun!

Erou al Muncii Socialiste

♦

Utemistuî Nicolae Dinescu de la mina Petrila este unul dintre 
deschizătorii drumului spre noi zăcăminte de cărbune. împreună cu 
brigada ce o conduce, la sute de metri adîncime, el taie o nouă 
galerie cap, prin piatră, spre stratul 13.

Solemnitatea predării de către Guvernul 
sovietic către Guvernul R. P. Romîne 

a unor obiecte de artă aplicată 
și decorativă sovietică

a Pentru a crea o industrie multilateral dez
voltată au fost construite, în anii puterii popu
lare, noi fabrici și uzine care au fost utilate cu 
mașini și instalații moderne, de înalta produc
tivitate. Printre noile construcții realizate, in
____________________ , r <

Fotografia noastră infă(ișează halele frigori- 
fere de pe lingă fabrica de conserve „Tulcea".

(Foto Agcrpres)

Sîmbătă la amiază a avut loc 
la Casa Prieteniei Romîno-Sovie- 
tice din București solemnitatea 
predării de către Guvernul Uniu
nii Sovietice către Guvernul R.P. 
Romîne a unor obiecte de artă 
aplicată și decorativă sovietică.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Alexandru Moghioroș și 
Ștefan Voitec, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, acad. 
I. Gh. Maurer, ministrul Afaceri
lor Externe, ion Pas, adjunct al 
ministrului Invă(ămîntului și Cul
turii, prof. univ. P. Niculescu-Mi- 
zil, Octav Llvezeanu, vicepreșe
dinte al A.R.L.U.S.-ului, Al. Bui- 
can, vicepreședinte al Institutului 
romîn pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, Aurel Mălnășan. 
dr. O. Berlogea și R, Rossman,

miniștri adjuncti, acad. M. Roller, 
artistul poporului I. Jser, Mihail 
Andricu, maestru emerit al artei, 
artistul emerit Marius Bunescu, 
Scarlat Calimachi, directorul Mu
zeului romîno-rus. conducători ai 
organizațiilor obștești, oameni de 
artă și cultură, ziariști.

Au fost de față membrii Amba
sadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești în frunte cu ambasadorul 
A. A. Epișev, șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Cei prezenți au vizitat o- 
biectele de artă aplicata și deco
rativă sovietică dăruite de către 
Guvernul Uniunii Sovietice po, 
porului nostru.

(Agsrprcs)



LA ȘCOAL A
DIN ZĂVOI

‘ t pe ar. Pe iulie 53, deși 
ajutor de miner.

Și Mihăiță riștigă bine dar Ion 
l-a întrecut și la carte și la ciștig. 
Intr-un an de zile Ion C.osma și-a 
cumpărat 3 costume de haine, 
pantofi, palton. Cine mai e cu el 
în sat la Onișcani ? Din cînd in 
cînd le trimite și părinților bani. 
In luna iulie le-a expediat prin 
mandat poștal 500 lei. Ionică, 
mai are și ceva economii. Pe un 
libret C.E.C. are 2300 lei.

Nu-i așa că-i mare lucru ? 
muncit muncește, de învățat.

Astăzi, in Valea Jiului
Pe tovarășul inginer Petre Roman, directorul teh

nic al Combinatului Carbonifer al Văii Jiului, greu 
ti poți găsi în biroul său. După multă alergătură 
am reușit, in sfîrșit, să-i adresez cîteva întrebări la 
care mi-a răspuns cu multă bunăvoință • dar grăbit 
de treburile ce-l așteptau.

ÎNTREBARE — Ce ne puteți spune/fdespre dez
voltarea industriei carbonifere a Văii Jiului ?

RĂSPUNS — In urma Investițiilor masive care 
s-au făcut în Valea Jiului în anii puterii popu
lare, industria carboniferă s-a dezvoltat puternic, 
întreaga Vale a Jiului a devenit un mare șantier. 
Minele au fost reutilate cu mașini moderne, s-au 
executat mari lucrări de deschidere a noi orizon
turi in subteran, s-au construit instalații indus
triale la suprafața minelor printre care pot aminti 
Instalațiile de rambleu, funiculare pentru transpor
tul sterilului, stații de ventilatoare etc. S-au re
deschis minele Lonea 1 și II și Vulcan, s-a des
chis noua mină Uricani. Capacitatea celor două 
spălătorii a fost aproape dublată. In urma dotării 
minelor cu utilaj modern a crescut gradul de me
canizare a muncii tn subteran șl la suprafață. Re
zultatul acestor investiții, a creșterii gradului de 
mecanizare —*■ și prin deschiderea de cimpuri noi 
— s-a ajuns la creșterea producției cd' 86 la sută 
față de anul 1948.

ÎNTREBARE —îmbunătățirea sistemului de 
larizare a influențat producția de cărbune ?

RĂSPUNS — De bună seamă. Cu titlu
perimentare, sistemul îmbunătățit de salarizare și 
normare a fost introdus in minele noastre ince- 
pind cu 1 aprilie a.c. De atunci exploatările noas
tre au trecut la aplicarea unei serii de măsuri teh- 
nico-organizatorice noi. In dorința de a creea o bază 
materială puternică sistemului Îmbunătățit de sa
larizare și normare și răspunzînd chemării par
tidului ca, cîștigurilor sporite să le corespundă 
cantități sporite de cărbune, minerii au venit cu 
numeroase propuneri. Așa, de pildă, șeful de grupă 
Ștefan Urich de la Lonea a propus să se pună in 
funcție la mina 3 mașina de curățat vagonete, ceea 
ce a făcut să crească posibilitatea de rulare a va- 
goneților cu 15 la sută ; minerul Petru Circii 
la Petrila a propus să se monteze un troliu
galeria de bază la stratul 7, orizontul XII pen
tru introducerea mecanizată a vagonetelor goale 
sub roluri și frînarea vagonetelor încărcate. Apli
cată, propunerea a făcut ca încărcarea vagonetelor 
iă se facă numai cu doi oameni in loc de patru; 
mal mulți muncitori mineri de la Lupeni au cerut 
Introducerea iluminatului electric fix in abatajele 
frontale. Aplicind propunerea lor s-au Îmbunătățit 
condițiile de muncă in abataje, s-au creat con
diții pentru alegerea șistului vizibil, a crescut 
productivitatea muncii. îmbinarea muncii de condu
cere cu activitatea creatoare a maselor, a făcut ca 
tn trimestrul II al anului 1957 productivita
tea planificata să sporească cu 1,7 la sută, iar 
prețul de cost să tic redus cu 1,66 la sută față de 
plan.

sa

de ex-

de 
în

I
Intri nd în căminul tineretului 

din Lonea, ai impresia că ai călcat 
tntr-unul din marile hoteluri ale 
Bucureștiului. Camerele cu trei 
paturi înșiruite de-a lungul culoa* 
relor celor trei etaje, sînt atît de 
dichisite pînă în fiecare amănunt, 
incit ești îndemnat să crezi că 
acolo locuiesc fete gospodine care 
nu fac altceva decît să se îngri
jească de curățenia "camerelor și 
nu mineri, oameni dintr-o bucată

a contribuit tineretul laÎNTREBARE — Cum 
aceste mari realizări ?

RĂSPUNS - La noi
vagă, in sensul că nici nu mai știm citeodată care 
e tinăr și care e bătrîn. Cornel Cenușă, de pildă, 
care lucrează in contul anului 1961 e un miner 
bătrln. El este însă responsabilul unei brigăzi de 
tineret. Cînd vorbești despre tineri trebuie deci 
să vorbești șl despre virstnici și vice-versa. Ei 
muncesc Împreună, realizează succesele Împreună. 
Așa este sectorul IV de tineret de la Vulcan, sec
tor fruntaș pe întreaga Vale a Jiului care în luna 
iulie a dat peste plan 1808 tone cărbune. Apoi 
sectorul I de la Petrila cu 1663 tone, brigăzile de 
tineret conduse de utemistui Emeric Csiki de la 
Vulcan, Aurel Cristea de la Aninoasa, Moise Peter 
de la Petrila și sute de alți mineri ca ei. Dar 
paralel cu munca in producție unde tinerii sint o 
forță, ei au ajutat efectiv și la acțiuni voluntare 
menite să ducă la crearea de economii sau la în
frumusețarea exploatărilor noastre. Trebuie spus 
de asemenea că tineretul întregii țări a Început să 
îndrăgească munca minerilor noștri. Zilnic vin sute 
de tineri noi in Valea Jiului. Calificarea acestora 
și creearea condițiilor de viață corespunzătoare 
pentru ei sint probleme ce stau acum in centrul 
atenției noastre.

ÎNTREBARE — Paralel cu dezvoltarea minelor 
a crescut nivelul de trai al minerilor ?

RĂSPUNS — Ca de la cer la pămtnt se deose
besc față de trecut condițiile actuale de muncă și 
viață ale minerilor. Numai In urma aplicării siste
mului îmbunătățit de salarizare, ciștigurile medii 
pe combinat au crescut de exemplu in luna iunie 
ciștigurile au crescut față de martie cu 38,1 la 
sută. Pentru îmbunătățirea condițiilor de viață in 
Valea Jiului aii fost construite in anii puterii popu
lare peste 4000 apartamente, 27 cămine cu 4000 
locuri etc. și numărul lor este in continuă creș
tere. O tot mai mare amploare la acțiunea de 
construcții de case individuale cu ajutorul statu
lui. Ca urmare a politicii partidului, în centrul 
căreia stă omul șl nevoile sale, in Valea Jiului 
funcționează azi 4 spitale unificate cu peste 600 
paturi, un spital de copii, 3 dispensare TBC, 5 po
liclinici de adulțl și 3 policlinici de copil. De ase
menea, rețeaua comercială a ajuns la aproape 350 
unități care distribuie cantități tot mai mari de 
produse alimentare și Industriale. Pentru satisfa
cerea nevoilor culturale mereu crescînde au fost 
construite noi școli deservite de peste 400 cadre di
dactice, funcționează un teatru de stat, un teatru 
de păpuși, 14 cluburi muncitorești, 11 cinemato
grafe, 30 biblioteci, 10 cămine culturale și altele.

ÎNTREBARE — Cum răspund minerii acestei 
griji deosebite a partidului șl. guvernului ?

RĂSPUNS — Numai in acest an minerit Văii 
Jiului au dat pină acum peste plan peste 45.000 
tone cărbune. Atașamentul sincer al muncitorilor 
mineri față de partid șl guvern, hotărirea lor 
nestrămutată de a traduce tn fapte măsurile luate 
de plenara C.C, al P.M.R. din decembrie 1956, 
se văd în munca lor de zi cu zi, în lupta pentru a 
da patriei tot mai mult cărbune.

GH. ANGELESCU

nofiunea de tineret e cam

CAMERA 51
DU multe alte preocupări mai im
portante decît dichisul camerelor. 
Acest lucru poate fi văzut în toate 
cele 50 camere, în cele două clu
buri instalate la etajele 1 și 2, în 
băile cu încălzire centrală, în spă
lătoria și călcătorla căminului. 
Aici, în inima munților, intr-un 
orășel în care alături de căsuțele 
minerilor s-a înălțat în ultimii ani 
un earlier de hloduri moderne, un 
astfel de cămin uimește pe cel ce 
n-a mai fost în Lonea în ultimii

conside- 
In cele 14 clu- 
în cele 10 că- 
Culturale, în 
fiecărei ex-

și ARTIȘTI AMATORI
vînnnnnnHnnnnnnnnrminr^^

Viața culturală a 
Văii Jiului a cunos
cut în ultimii ani o 
dezvoltare 
rabilă. 
buri, 
mine 
cadrul
ploatări miniere s-au 
creeat echipe de dan. 
suri, coruri, echipe 
de teatru ale artiști
lor amatori, orches
tre și fanfare.

Cel mai frumos 
club al Văii Jiului 
este de bună seamă 
cel de la mina Pe
trila. O construcție 
impunătoare 
zută cu
ce este necesar unei 
bune desfășurări’ a 
activității cultural-

prevă-
toț ceea

cu 
ca- 

pen- 
cor.

educative a mineri
lor : sală de spec
tacole șl cinemato
graf, bibliotecă 
săli de lectură, 
mere speciale 
tru repetiții de
dansuri, orchestre, 
săli de șah, tenis 
de masă, cabine pen
tru artiști, cameră 
specială pentru cos
tume, pentru deco
ruri etc.

Responsabilul clu
bului, 
nit, 
lucru
Peste
pregătiri în 
rea sărbătorii 
lei Minerului, 
dintre toate 
tele deține de popu-

tovarășul Ig- 
avea mult de 
în acele zile, 
tot se făceau 

vede- 
Zi- 

i. Și 
aspec-

larizat, foto-reporte- 
rul nostru a ales 
repetițiile echipei de 
dansuri ce execută 
acum un frumos 
dans popular de 
prin părțile acestea 
ale țării* Băieții lu
crează în mină. îm
preună, sub îndru
marea atentă a lui 
Ion Dudaș, respon
sabilul echipei, ei 
au învățat numeroa
se dansuri.

Acum, cînd citiți 
aceste rînduri, echi
pa de dansuri a Pe- 
tfllei Se 
pe una 
la care 
prezinte
închinat Zilei Mine 
rului.

află poate 
din scenele 

trebuie să 
programul
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I primele șase luni ale anului i 

I de mari economii, a scăzut j 
' a,mm iei pe iona ae car-) 
| bune.

* Minerii și muncitorii j 
miniere Derna 1) Tătăruș din regiunea Ora- ] 

' dea au extras in acest an J 
peste sarcina de plan 2.648 J 
tone lignit, 451 tone bitum I 
și au fabricat 33 tone ulei j 
polar. |

* In Valea Jiului mecani- j 
zarea muncilor din abataje J 
a ajuns la 84 la sută, iar j 
muncile de la suprafață sint) 
mecanizate sută la sută. ]

■fr In ultimii ani minerii i 
din Comănești și-au con- j 

. struit sute de locuințe. Din- j 
I tre acestea 98 au fost ridi- j 
I cate cu credite acordate dc 
l stat.
( ☆ Față de cei 32 medici J
[ cîți existau în trecut, azi J 
.peste 150 de medici și 370 j 
[cadre medii sanitare se în-1 
grjiesc de sănătatea mineri-1 
lor din Valea Jiului- Azi J 
funcționează aici 4 spitale l 
unificate, un spital de copii, 
3 dispensare TBC, 8 policli-1 
nici, iar pe lingă întreprin-1 
deri sînt 8 dispensare, 17} 
puncte sanitare, 12 posturi i 
de prim a|utor, 5 sanatorii l 
de noapte.

■ir Munca rodnică a mine-1 
rilor se bucură de aprecie-j 
rea și cinstirea întregului { 
popor muncitor. Dovadă că l 
pe piepturile a 220 de mi-j 
neri strălucește inalta dis-j 
tincție „Ordinul Muncii". I 
alți 1200 sînt decorați cu! 
„Medalia Muncii", iar unul 
a urcat pe cea mai înaltă I 
treaptă, fiind distins cu tit- j 
lui de „Erou al Muncii So
cialiste".

* Prețul cărbunilor livrați ] 
| de minerii Văii Jiului în j 
I primele șase luni ale anului J 
[ acesta, datorită realizărilor j 
l de mari econuinii, a scăzut j 
( cu 2,55 lei pe tona de căr- J 
j bune.

exploatării I Taix-.-- j

f
( 
f 
!
I

Despre mină și minerit nu auzi- cîte 60 lei 
se el prea multe. Constantin Cra- nu-i decît ajutor 
ciun, consătean de-al său îi mai 
spusese cîte ceva despre munca ce
lor care scormonesc măruntaiele 
pămîntului în căutarea cărbune
lui. Din acestea și din cele citite 
de prin ziare, începuse să-l inte
reseze mineritul. Și deși, pe calea 
pe care pornise, se afla o lume 
necunoscută lui, Mihai Cosma, 
flăcăiașul din Onișcani a ajuns la 
Comănești. Multe lucruri de mi
rare i-au văzut ochii. Mai înlii un 
panou pe care se aflau multe fo
tografii. A aflat că-i vorba de un 
panou de onoare pentru cei mai 
buni mineri. Printre aceștia pe 
rine credeți că l-a recunoscut 7 Pe 
Constantin Crăciun, consăteanul 
său.

Discutînd pe îndelete despfe 
tainele mineritului cu consăteanul 
său Crăciun, acesta l-a sfătuit să 
meargă la școală. Este acolo o 
școală, unde el și alții au prile
jul să se califice, să afle din 
cărți și din lecțiile ținute numai 
de ingineri tainele meseriei de 
miner. S-a înscris la școală. Avea 
să devină ajutor de miner. Nu 
chiar așa repede, ci peste un an. 
După vreo două săptămîni a ple
cat in sat. Avea de luat niște acte. 
In casa părintească a ținut sfat 
„secret** Cu fratele său Ionică. A- 
cesta-i mai mare ca Mihăiță cu 
vreo 2 ani.

t — Cum e la mină ?
— Bine ! Să vezi cite minună

ții sînt acolo ! Dar Cea mai mure 
știi care e ? Școala ! Acolo, cu c.e 
înveți ajungi după un an de zile 
ajutor de 

j an, miner.
— Fugi 

i — Cum 
și pe nea 
cineva acolo, l-au 
panoul fruntașilor.

- c 
grade ?

- Nu dom-le ! Adică titlul 
asta, e și el un fel de grad. Dur 
ftii, cine e fruntaș înseamnă că-i 
cel mai bun și printre ei e și nea 
Costică.

— Și-ți place ?
— Mult ! Dar uite ce 

să-ți spun : mergi și tu ?
— Dacă e vorba de meserie, de 

școală, dacă tu spui că-i bine, upoi 
merg și eu.

Cei doi frați Cosma, Mihai și 
Ion, au devenii lucrători la miha 
Asău și elevi ai școlii de mineri 
din Zăvoi. Așa-i spune locului 
unde-i acum școala. Se spune că 
prin școala aceasta au trecut mulți 
tineri care acum sînt mineri buni 
și despre a căror faimă s-a vorbit 
și se vorbește mult. Numele unora 
dintre ei le-au aflat și frații Cos- 
ma. Le sînt dale pe la cite o cons
fătuire exemple — Ion Roșu, de 
la Rafira e miner — Dumitru If- 
timie e șef de schimb la Leorda. 
Mircea Pop, ajutor lu aceeași nu
nă. Ei, dar cîți nu sint !

loan și Mihăiță au urmat la 
școală un an de zile. Au invățut, 
nu glumă. Deunăzi, cînd au avut 
loc examenele a fost mare pri
lej de bucurie. Ion Cosma a luat 
numai note de rinei. Mihăiță a 
mai primit și cîfiva de patru. In 
școală s-a făcut o tradiție. : cine 
învață bine se poate înscrie ime
diat la un curs superior. Și cei 
doi flăcăi n-au stat pe gînduri. A- 
cum învață și o să devină mineri, 

| Ce. nu-i lucru bun 7 Cînd s-a mui 
pomenit să lucrezi în mină și să 
înveți 7

Cei doi flăcăi lucrează la Asău 
ți-s băieți harnici. Dovada o (ace 
cîștigul. Ion Cosma i-a dat gata pe 
toți. Pe mai și iunie i-a revenit

miner. Și du du un alt

de-aici că te lauzi ! 
să mă laud 7 Intreabă-l 
Costică Crăciun. El e 

pus chipul pe

Ce, e ca la armată, se dau

vreau

De 
_ în

vață. De două ori pe săptămină 
au cursuri, cite trei ore. Întreține
rea în școală e tot gratuită.

In aceste zile, la cursuri, sînt 
peste 50 de băieți. Peste un an 
unii vor fi mineri ca frații Coa
ma. Alții, ca Vasile Drob. Mihai 
Lăture, vor fi ajutori. Și peste un 
an nu-i oprește nimeni să dețină 
ți ei mineri. Școala-i deschisă tu
turor celor care vor să învețe. La 
școala din Zătoi sînt și ucenici. 
Aceștia sint mai mulți. Numai în 
vara asta au absolvit vreo 124. Ju
mătate, sînt mecanici de mină, iar 
jumătate electricieni. Maiștrii mi
neri au mare încredere in ei. La 
Asău și la Lumina au fost rugați 
să facă revizia utilajului, treabă 
pe care o fac numui electricienii 
ți mecanicii buni.

Școala din Zăvoi a dat mulți 
băieți destoinici, cu mari perspec
tive de viitor. Tovarășul Leonid 
Senic directorul școlii, le poves
tește din cînd în cînd elevilor 
despre ei. Titu Mitu. electrician, 
absolvent al școlii e acum stu
dent la institutul de mine. Gr:go
re MargttSolu e unul din electri
cienii cei mai pricepuți.

Minerii de la Comănești, cit și 
ceilalți de prin alte bazine carbo
nifere știu că la școala din Zăvoi 
se pregătește temeinic o bună par
te din generația tinăra de mi-ieri 
a țării noastre. De aceea, tinerii 
elevi sini stimați. Iar ei, cu.saniii 
și ucenicii muncesc și învață cu 
rîvnă demnă de admirație. De 
fapt așa se și cade să fie cei mai 
tineri mineri.

ION Ș1NCA 
corespondentul „Scinteli tineretu

lui** pentru regiunea B'icau

j Fruntași j 
J în Valea Jiului, In Moldova. / 
} Muntenia sau in Ardeal, pesic\ 
/ tot acru o tinde există, exploatări Ji 
p miniere de cărbune, de fier, sau (i 
fj de aur. astăzi e sărbătoare. 7iua / 
L Minerului constituie pentru fie- ? 
J care o sărbătoare a vieții noi. c 
p Dintr-un vechi obicei ce s a im- E 
J păminlenit la noi de cîlivu uni, N 1

2 marile sărbători sint tnttmpi- J 
i nate cu succese deosebite în ? f muncă. r
i' Cele 45 000 tone de cărbune u
1 extras peste plan de la începu / 

tul anului și pină acum, de mi- { 
nerii Văii Jiului, stau măfluriel

,• acestui lupt. Industria noastră \ 
‘ grea, cuptoarele și furnalele, ’t2 termocentralele și locomotivele. J
£ măreața uzină Cocsochimică de / 
S la Hunedoara, au primit zi dc f 
Ș zi mal mult cărbune și. mai ief- jj 
5 tin. Pe cine să evidențiem ? ț 
J Fruntașii minerilor sîM acum S 
2 mii. Printre ei foarte* multi 5 
i tineri cate răspunzînd chemării / 
§ part iți ul ut. au pornit către ek- ? 
J ploatările miniere, și-au j’ns,ușit J 
S temeinice cunoștințe și au in- ț 
*“ rînduri ale hra-i

I

Puhoiul a crescut din 
nou. Tulbure ți plin de 
lemnele de pe coastă a rupt 
digul. Cenușiul cerului și 
cel al apelor a umplut 
tot spațiul. Nici un loc 
pentru odihnă, nici un 
colț cu veselie. Apăsare, 
cenușiu, frig, apă.

Copiii privesc triști 
prin cioburile de ferestre 
ale bordeielor. Mamele 
stau în ploaie la gurile 
puțurilor. Cablurile bu
toaielor cu care se scoate 
cărbunele, zac încremeni
te. Apa care a năvălit în 
sălile cazanelor a stins 
focul.

Slabi și galbeni minerii 
ies nehotărîți prin gale
ria de coastă.

—- Hei ! înapoi la pos
turi î Se inundă mina, — 
strigă supraveghetorul.

Minerii pășesc înainte 
prin apă și noroi. Unii 
se mai opresc. Dacă pă
răsesc mina pierd pîinea 
copiilor. Dacă se întorc, 
copiii rămîn orfani și 
fără orice speranță de pîi- 
ne.

— Oameni buni, — se 
mai înmoaie supraveghe- 
* ................... la

so-

riașe. Apa a rămas a» 
ceeași, năbădăioasă și pu
ternică. Astăzi ea nu mai 
poate ajunge la gurile pu
țurilor, dar în schimb mai 
face cîte ceva.

In primăvară a plouat 
mult. Apele umflate au 
căutat o ieșire. Și încet, 
prin șisturile ealcaroase, 
s-au strecurat spre inima 
muntelui. înconjurînd ca 
o plasă galeriile sectoru
lui VIII, apele au țîșnit 
deodată ca o adevărată 
ploaie subterană. Orizon
tul 1 a încăput să ve i- 
nunde cu apă.

Minerii...
Un moment însâ. Ceea 

ce a urmat ar putea să 
pară neverosimil dacă

Acestea sînt deci condi
țiile de viață, azi.

Și fiindcă minerul știe 
cui datorează aceste con
diții, știe că mina nu mai 
aparține celor ghiftuiți 
din trudă și sînge de 
ner — știe și care-i 
datoriile. Mai 
simte !

Să revenim
Gînd apa a ___—

inunde, minerii și-au con
tinuat munca iar conduce
rea sectorului a luat mă
suri tehnice. Lîngă pom
pele de serviciu au fost 
montate altele mai puter
nice.

Dar zilele trec, apele 
cresc 
bune

mi- 
sînt 

le

deci, 
început să

lumina palidă a lămpii. 
Credeți că au fost puțini 
cei care s-au gînHit la 
moarte ? Dar s-au gîndit 
cu dispreț și pieptul plin 
de viață. Cînd venea un 
buștean omul îl împingea 
puternic cu pieptul umflat 
pînă cînd îl lipea de pe
rete.

Apa n-a mai crescut. 
Abatajele n-au fost astu
pate. Deasupra, la orizon
tul 0 s-a exploatat conti
nuu cărbunele.

încă vreo cîteva zile și 
galeria a fost liberă. Va
goneții au căpătat din nou 
încărcătura obișnuită. Hai
nele au fost în sfîrșit usca
te. Buzunarele și-au recă
pătat conținutul. Utemiștii 
și-au vîrît la loc carnetele 
roșii, vîrstnicii cele de 
partid. Inginerul Pascu. 
șeful sectorului și-a luat 
în primire carnetul de 
însemnări zilnice. A în
serat în el simplu, ingine- 
rește : „avem trei pom
pe, total 900 1, pe minut. 
La scoaterea apei au lu
crat minerii cu vagonete- 
le“. La sfirșitul lunii a 
mai adăugat ceva : în
deplinit planul cu 107%“.

Acestea s-au întîmplat 

întîmplările

dat toți. S-au format e* 
chipe și în schimburi 
normale au coborît pe 
rînd în noaptea apelor. 
Au coborît pe la orizontul 
0, prin Suitoate, direct în 
apă.

E pînă la piept. Trei 
oameni se țin de mîini și 
înaintează cu greu. Minu
te sau ore ? Nu-și mai a- 
duc aminte. La capătul 
galeriei se află puțul. 
Printre gratii s-au înfipt 
lemne rupte de apă din 
armături. Fără respirație 
aproape, cu mîinile însîn- 
gerate, oamenii le înde
părtează și semnalizează 
sus. Colivia se pune în 
mișcare și coboară vago
neții. încă l încă puțin 1

ți vagoneții cu căr- 
sînt scoși tot mai

Dealtfel trebuie subliniat că 
cei 150 locatari s-au mutat 

__ de abia la 1 iunie 1957.
Am deschis la întîmplare ușa 

deasupra căreia sta scris „nr. 31*, 
aflată la etajul II. Dumitru Maxim, 
miner la sectorul 3 Jieț stătea lun
git în pai cu o carte în mină, în 
timp ce între Aurel Nelepcu, arti
ficierul de la sectorul 3 și Ștefan 
Apetrichioaiei, miner la sectorul 2, 
se dădea zilnica și interminabila 
bătălie de table. Toți sînt tineri, 
toți sînt moldoveni și nu de prea 
mulți ani pe aici. Doar Maxim e 
mai vechi — din 1953.

Am privit în fur. Intr-un colț, 
pe noptieră, un aparat de radio — 
proprietate colectivă a celor trei 
locatari; o masă, scaune, un cui&r 
cu paltoane, raglane, balonzaidet; 
un dulap ce geme de haine — 
curiozitatea ne-a îndemnat și am 
văzut că sînt 18 costume noi din
tre care numai Apetrichioaiei are 
9; pe sub paturi perechi de pan
tofi ce nu mai au loc în dulap — 
peste 20 de perechi.

Am vrut să-i întreb cum mun
cesc, cum sînt plătiți, dar mb-am 
dat seama că e inutil. Tot ceea ce 
im văzut în această cameră vor
bea despre viața îmbelșugată pe 
care o trăiesc astăzi tinerii mineri 
și pentru care ei sînt din inimă 
recunoscători partidului și guver
nului.

ani. 
toți 
aici IERI ȘI AZI

O nouă 
Acum

stradă s-a deschis printre blocurile minerilor din Vulcan, 
se execută ultimele finisări ale fațadelor clădirilor. A. GHEORGHE

torul, treceți înapoi 
posturi. Salvați mina 
cietății.

— Dute-n... cu ea 
tot !

Cu pași grei, sprijinim 
du-se fiecare de nevastă, 
minerii urcă spre bordeie
le lor. încet, încet, se stin
ge orice mișcare omeneas
că. Scripeții puțurilor 
stau nemișcați. De la nici 
un cazan nu iese 
Vagoneții aînt goi, 
turnați. Nu se aud 
mări. Bordeiele de 
coastă n-au căciuli 
fum. Aproape că nu 
există viață. Apa <___ ,
se mișcă în puhoaie grele 
și cenușii.

Acestea s-au întîmplat 
în 1857, în 1919...

Aceleași meleaguri după 
mai mulți ani.

Peisajul e însă schim
bat. încrucișări de căi fe
rate, clădiri moderne, pu
țuri largi ce se pierd în 
adîncuri cu troliile lor u-

abur, 
ras- 
che-

Pe 
de 

i mai 
doar,

n-ar exista aceste preci
zări : întîmplarea s-a pe
trecut în silele noastre. 
Eroii sînt mineri care-și 
sărbătoresc acum ziua 
lor. Pascu Aurel, fiu de 
oameni cu venituri mo
deste a devenit în anii 
noștri, inginer de mină. 
S-a însurat și are copil. 
Ion Mortan e secretarul 
organizației de secție 
U.T.M., iar minerul Con
stantin Cazacu este depu
tat în Marea Adunare Na
țională.

...Cobori în gară și te 
îndrepți spre orășel. Te 
oprești în fața unui bloc 
modern și ai vrea să-l vi
zitezi. Minerul Bxădescu 
sau altul, te poftește în a- 
p art a men tul său. Te va 
ospăta, îți va pune apa
ratul de radio să-ți cînte 
ceva sau îți va da să ci
tești o carte. Te învîrtești 
pe lingă o mină și mai
strul miner Coiman sau 
altul te invită : vino în 
abatajul nostru. Avem i- 
nițiativele noastre. Ne-am 
sporit cîștigul. Se poate 
ajunge chiar și la 2.500 
lei.

greu 
țită.
încă _____
scădea și ne vom recupe
ra întîrzierea“. Nu-i așa ! 
De undeva din munte, 
pungi cu apă și-au găsit 
în sfîrșit calea. Sute de li
tri de apă sînt azvîrliți a- 
fară în fiecare minut, dar 
în locul lor năvălesc mii. 
Nivelul crește și ajunge la 
brîu. „Nu se mai poate 
lucra". Vagoneții sînt a- 
coperiți de apă. Minerii 
se retrag deasupra, la ori
zontul 0, așteptînd ca apa 
să fie eliminată. Munca 
decurge normal căci acolo, 
nil există nici un pericol. 
In orizontul de jos, cîteva 
zile apele nici nu scad și 
nici nu urcă. Apoi deo
dată cresc cu putere. 
Pompele sînt biruite. E 
nevoie de mina omului.

— Ce ne facem fraților, 
ne inundă mina 7 1

întrebarea a fost a n» 
nuia, dar răspunsul l-au

din galeria înjumătă- 
„Pînă la genunchi 
nu-i mult. Apele vor

Și vagoneții de metal, 
proiectați și construiți 
numai pentru transportul 
cărbunelui, ridică de data 
aceasta apă. Sus vagone
ții sînt împinși și apa 
descărcată pe platformă 
ca și cărbunele. Oare a 
mai existat undeva pe su
prafața globului o „mina 
de apă“?

Cînd s-a împlinit 
timpul cei trei oameni au 
ieșit la suprafață. In lo
cul lor alți trei: un vîrst- 
nic și doi tineri, sau doi 
vîrstinici și* un tînăr. A 
intrat și Mortan și Achim 
și Baba și Cazacu. Au in
trat toți cu toate că acolo 
jos apa este mare și vi» 
cleană. Odată scade cu o 
palmă, apoi crește cu 
două. în galerie lemnele 
smulse din armături s-au 
solidarizat cu apa și vor 
să împiedice colivia puțu
lui. Dar ceea ce îndeamnă 
la fiecare minut „ieșiți la 
suprafață !“ este instinc
tul de conservare. Voința, 
încordată la limită, îl in
fringe.

Afară e noapte iar pe 
eer sînt stele. Aici, doar

] Nu putem var bl despre toți. 
) nu-i putem populariza pe toți.
De aceea vă prezentăm aici doar 
un grup restrlns din Valea Hu
lii. lată 4 pe Diana Chițu, șef 
de schimb in brigada vestitului 
tinar miner Alexandru Furo de 
la Lupeni, alături de Alexa Cor
nel unul dlntte harnicii vago
netari ai brigăzii lui Peter Moi
se de la Petrila; pe r'tndul al 
doilea, tinăra tehniciană miner

în anul 1957.
Despre întîmplările 

vechi, povestite la început, 
Geza de Bene, probabil 
un inspector al societăți
lor miniere din fostul Ba
nat, nota în anul 1920 : 
„După terminarea războ
iului dificultățile au fost 
sporite prin pretențiile 
extrem de exagerate ale 
muncitorilor reveniți, care 
arătau dispreț față de mi- 
nă“. Perfect adevărat. In 
vremea aceea 
oare să-i facă 
gească un loc 
viață amară ?

Despre întâmplările ac
tuale povestite mai sus îi 
puteți întreba și voi pe 
minerii de la Anina.

V. CONSTANTINESCU I

ce putea
să îndră-
de chin și

j Silvia Vitan de la Vulcan și in 
ginerul Titus Piinișoară de la 
Lonea, tehnicieni tineri, bine 
pregătiți, sprijin de seama al 
minerilor noștri: pe fjndțu de 
jos îl puteți vedea pe Nicolae 
Miron șeful unei brigăzi de ti
neret de la sector ui IV al minei | 
\7ulcan, alături de Cerbu Mar- i 
covici un harnic ajutor de mi-1 
ner de la sectorul I al minei i 
Vricani. '

Fotografiile realizate da 
EUGEN CSIKOS

,h£. <f . <



Vizita oaspeților sovietici in R.D.G.
MAGDEBURG 10 (Agerpres). 

TASS transmite : In dimineața 
zilei de 10 august membrii dele
gației de partid și guvernamen
tale sovietice, N. S. Hrușciov, 
A. A. Gromlko, V. V. Grlșin, 
V. E. Semiclastnil $1 G. M. Puș- 
kin, însoțiți de V. Ulbricht, au 
plecat din Leipzig spre orașul

Magdeburg in continuarea călă
toriei pe care o fac prin Repu
blica Democrată Germană.

★
WARNEMUNDE. — T.A.S.S. 

transmite:
In dimineața zilei de 10 august 

membrii .delegației de partid și 
guvernamentale a U.R.S.S. — 
A. I. Mikoian, P. N. Kumîkin, I.

V. Spiridonov, Z. V. Mironov, și 
Otto Grotewohl, primul ministru 
al Republicii Democrate Germane 
care-i însoțește in această călă
torie, au vizitat șantierul de con
strucții navale „Warnow-Werft" 
din Warnemunde. Acest șantier 
este mtndria constructorilor ger
mani de nave.

Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov 
la mitingul de la Leipzig

Comunicat cu privire la vizita delegației 
guvernamentale siriene în R. Cehoslovacă

LEIPZIG 10 (Agerpres). — 
TASS transmite: In după-amia- 
za zilei de 9 august pe stadionul 
central din Leipzig a avut loc 
un miting al oamenilor muncii 
consacrat vizitei în acest oraș a 
unui grup de membri ai delega
ției de partid și guvernamentale 
a Uniunii Sovietice. In ciuda 
timpului ploios, pe stadion s-au 
adunat zeci de mii de oameni.

A luat cuvlntul N. S. Hrușciov 
care a spus printre altele:

Putem constata cu satisfacție 
că între Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice și Partidul So
cialist Unit din Germania s-au 
creat relații de colaborare fră
țească și de deplină înțelegere. 
Comitetul Central al partidului 
nostru va face totul pentru a 
dezvolta și întări pe viitor aces
te relații dintre partidele noas
tre, pentru a întări unitatea fră
țească Intre toate partidele co
muniste și muncitorești care se 
situează pe pozițiile marxism- 
leninismului.

Cercurile reacționare zăngăne 
arni'-'e. încearcă să Intimideze 
pop> „rele din țările socialiste.

Aceasta este o politică neinte
ligentă. Nu sintem din cel care 
ac sperie și avem tot cc ne este 
necesar pentru a Intimpina cum 
trebuie pe oaspeții nepoftiți, pen
tru a da o ripostă zdrobitoare 
oricărei agresiuni indiferent îm

Cuvîntarea lui A. I.
la mitingul din orașul Sassnitz

STRALSUND 10 (Agerpres). — 
TASS transmite : După cum s-a 
mai anunțat la 9 august grupul de 
membri ai delegației de partid și 
guvernamentale a U.R.S.S. în 
frunte cu A. 1. Mikoian, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a vizitat un mare 
combinat de pește din orașul Sas
snitz. După vizitarea combinatu
lui a avut loc un tnare miting în 
cadrul căruia A. 1. Mikoian a 
rostit o cuvintare in care a spus 
printre altele :

Americanii fac foarte mult caz 
de bogăția lor. Desigur ei nu au 
văzut niciodată deasupra teritoriu
lui lor avioane inamice, nu au vă
zut cum explodează obuzele dea
supra caselor lor, deasupra fabri
cilor și uzinelor lor. Dacă popoa
rele sovietic și german n-ar fi 
trebuit să aducă milioane de jert
fe, dacă n ar fi fost război, dacă 
n-ar fi fost distruse atîtea fabrici, 
sate și orașe, dacă am fi putut 
dc-a lungul tuturor acestor ani să 
ne consacram muncii pașnice, nu 
se știe cine ar II fost astăzi mai 
bogat.

Dacă în condițiile puterii popu

O duminică cu tinerii 
din Vaslui...

(Vrmare din pag. l-a)

sînt dezlinate, iar ansamblul 
U.T.M. s-a autodesființat imediat 
după festivalul raional. Cît pri
vește echipa de teatru a casei da 
cultură, a trecut o vară întreagă 
de cînd directorul, Romeo 
Gheorghiu, tot spune că pregăteș
te o revistă muzicală...

Dar tu n-ai stat încă de vorbă 
cu tovarășul Moise și ai dori din 
toată inima un spectacol. Te-at 
săturat de atita liniște. De aceea 
te oprești și cugeți : în oraș sînt 
peste 2000 de tineri. Oare cu a- 
cești tineri și pentru acești tineri, 
nu s-ar putea organiza acțiuni va
riate culturale, artistice, sportive, 
distractive dindu-lo posibilitatea 
să petreacă o duminică în mod 
plăcut și recreativ ?! Da, dar tn 
acest caz ce te faci cu „fiziono
mia'' tîrgului ? Și estompat de ar
gument renunți la supoziții și 
pleci mai departe. Pe stradă, 
murmurul se întețește către sea
ră. De unde, de neunde orașul 
s-a umplut de tineri care formea
ză un necontenit șuvoi de du-te- 
vitio pe trotuare, lăsînd în urmă 
o diră albă de coji de semințe.

Dulcei moleșeli de mai adinea
ori i-a hiat locul o oarecare ani
mație. Dar nu vă faceți iluzii I 
Fierberea e molcomă și monoto
nia, care dă orașului acel ,,far
mec? al lui, nu dispare. Pare- 
mi-se, chiar, îl accentuează, căci 
în acest necontenit du-te-vin-o d,e 
la un capăt la altul al străzii prin
cipale. tinerii nu fac altceva decît 
să măsoare ritmic trotuarul 
„principal** și timpul care trece 
anost pentru ei. Zgomotul pașilor 
și ronțăitul sec, cadențat al se
mințelor despicate între di..ți dau 
impresia tict acului unei pendule 
care te îmbie la căscat. Din cînd 
în cînd auzi mai aproape, sau 
mai departe, voci :

— Mergi la film. Aristică ?
— Nu merg l-am văzut.
— Și eu. dar hai să-l mai ve

dem odată. Altceva ce poți face ?
Sau altele : 

potriva cărei țări din lagărul 
socialist ar fl ea îndreptată. 
(Aplauze furtunoase).

Dar noi comuniștii sintem a- 
depți credincioși ai principiului 
leninist al coexistenței pașnice. 
Noi sintem pentru pace tocmai 
pentru că credem neclintit In so
cialism, in triumful lui final.

Politica externă a Uniunii So
vietice, începînd de la primul de
cret al puterii sovietice asupra 
păcii, urmărește de aproape 40 
de ani asigurarea păcii și preîn- 
tîmpinarea agresiunii. Năzuința 
spre menținerea păcii determină 
și astăzi întreaga activitate a sta
tului sovietic pe tărîmul politicii 
externe.

Există oameni în occident care 
se străduiesc din răsputeri să 
dovedească că înzestrarea Bun- 
deswehrului cu arma atomică, 
staționarea pe teritoriul Germa
niei occidentale a trupelor ameri
cane și existența bazelor milita
re străine, ar fi necesare pentru 
că Germania este amenințată de 
primejdie din Răsărit, din partea 
Uniunii Sovietice și a altor țări 
socialiste.

Nici tn această privință nu 
spun ceva nou. Ei cîntă un cin- 
tec vechi deși înlr-o variantă 
nouă. Scopul acestor născociri 
răuvoitoare este absolut evident. 
Militariștii vest-germani și par
tenerii lor de peste ocean vor să 

lare va fi asigurată o evoluție paș
nică în țara noastră și a voastră, 
ținind seama de rapidul nostru 
ritm de dezvoltare, vom fi mai 
bogați decit americanii. Aceasta 
nu este o amenințare la adresa 
americanilor. Aceasta este chema, 
rea noastră la întrecerea econo
mică pașnică, ca răspuns la îndem
nurile la război atomic pe care 
le putem auzi din Occident. Să ne 
măsurăm forțele, să vedem care 
sistem va face mai mult pentru 
binele popoarelor noastre, pentru 
ridicarea bunăstării culturale și 
materiale a popoarelor.

Rusia a fost una din cele mai 
înapoiate țări In cei 40 de ani 
care au trecut de la venirea la pu
tere a muncitorilor și țăranilor am 
făcut un uriaș salt înainte. Uniu
nea Sovietică se situează pe al 
doilea loc în lume după volumul 
producției industriale. Și trebuie 
să ținem seama de faptul că din 
acești 40 de ani aproape 20 am 
fost nevoiți fie să luptăm, să a- 
parăm cuceririle socialiste revolu
ționare, fie să refacem ceea ce a 
fost distrus de război. Sîntem însă 
ferm convinși că dată fiind supe
rioritatea orînduirii socialiste, țara

— Oare n-o fi cumva vreo 
reuniune astă seară. Castele ?

— Reuniune ? Nu știu: Nu 
cred să fie, Dar de ce să fie ?!

Și-ți amintești că în parc, la • 
răscruce de alei, văzuseși Un ring 
pentru dans. S-ar fi putut organi
za acolo o seară de dans, dar la 
dans se produce deobicei o oare
care forfotă, unii tineri mai și rid 
cu hohote și iarăși s-ar umbri „fi
zionomia** orașului. Nu, mai bine 
că nu s-a organizat o seară pentru 
dans.

Încet, încet a amurgit. Acest lu
cru îl simți chiar și fără să te 
uiți spre apus unde soarele a dis
părut lăsînd deasupra dealurilor 
o umbră roșiatică, ci pur și sim
plu, uitîndu-te în jos, pe trotuar, 
la dîra de coji de semințe ce se 
vede din ce în ce mai întunecată. 
Și pe nesimțite valul de tineri se 
rărește. Pe la opt, nouă seara ră- 
mîn chiar atit de puțini incit poți 
recunoaște printre ei pe vestiții 
„șmecheri** vasluieni — Teodor 
Chitic și Vasile Timiș, care, deși 
f rin ți de „oboseală**, înfruntă to
tuși cu bărbăție greul cîtorva ture 
în plus peste „tație**. Apoi se așea
ză pe barele lungi de metal din 
fața restaurantului „Moldova,** și 
curînd rămîn singuri, ca doi cuci.

...Și iac-așa a trecut o dumini
că plină de „recreație și voie 
bună'* în orașul Vaslui. Iar luni, 
încă de dimineață, la comitetul 
raional U.T.M. începe o nouă săp
tămînă de „muncă febrilă**. Se 
întocmesc diversele planuri de 
muncă și referate privind organi

zarea timpului liber al tineretu
lui, a căror „documentare** și 
alcătuire ocupă tovarășilor a- 
proape întreaga săptămînă de 
lucru : „Vom face, vom dre
ge etc.**. Și iarăși urmează du
minica aceea cu farmecul ei anu
mit, și iarăși săptămînă planuri
lor, referateloj și rapoartelor. Dar 
piuă cînd, tovarăși de la Comite
tul raional U.T.M. Vaslui vă veți 
dezinteresa de activitatea cultu
rală c tineretului ? 

arunce vina pe altul și prin a- 
ceasta să justifice cursa înarmă
rilor și pregătirile lor tn vederea 
unui nou război.

Am fost și sîntem pentru ca 
poporul german să reunească cit 
mai grabnic patria sa într-un 
stat unit, democrat și iubitor de 
pace. Cu o astfel de Germanie 
democrată și iubitoare de pace 
sîntem gata să întreținem cele 
mai strlnse relații de prietenie. 
Dacă o astfel de Germanie nu a 
fost creată încă, aceasta se în- 
tîmplă din cauză că cercurile 
imperialiste nu vor o Germanie 
unită și Iubitoare de pace. Ele 
ar fi vrut să vadă Germania nu
mai ca o forță militarists a lor 
de șoc în Europa.

Toate forțele progresiste ale 
lumii au convingerea că clasa 
muncitoare germană înțelegînd 
marea ei răspundere pentru soar
ta patriei sale, pentru pace și 
securitate în Europa nu va ad
mite repetarea scindării rîndu- 
rilor sale, așa cum s-a întîmplat 
în trecut cînd mulți din cei mai 
buni fii ai partidelor comunist și 
social-democrat au fost aruncați 
în închisori și lagăre de concen
trare, iar fascismul și-a netezit 
calea spre război și tîlhărie. A- 
vem convingerea că muncitorii 
din Germania vor fi credincioși 
tradițiilor revoluționare ale cla
sei muncitoare germane.

Mikoian
noastră nu numai că va ajunge din 
urmă, ci și va întrece Statele 
Unite ale Americii, cea mai bogată 
țară a capitalismului.

Noi, oamenii sovietici, consta
tăm cu bucurie că și aici, în Re
publica Democrată Germană, po
porul muncitor a pășit hotărît pe 
calea socialistă și depune toate 
eforturile pentru a dezvolta pro
ducția, pentru a ridica necontenit 
nivelul cultural și material al po- 
porului și a întări puterea popu
lară.

Succesele obținute de clasa mun
citoare, de țărănimea și intelectua
litatea muncitoare din republica 
voastră au devenit posibile dato
rită politicii juste a Partidului So
cialist Unit din Germania, înfăp
tuită împreună cu celelalte partide 
care fac parte din Frontul Națio
nal și a guvernului Republicii De
mocrate Germane, precum și dato
rită colaborării frățești dintre R. 
D. Germană și celelalte țări ale 
lagărului socialist.

Ingăduitl-mi în încheiere să vă 
mulțumesc cordial pentru primirea 
prietenească și marea atenție 
cordată.

(CTNBMATOftHAHB)
Dansez cu tine — PATRIA, 

BUCUREȘTI, GRADINA PROGRE
SUL. ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE, ALEX. SAHIA (săli și 
grădini), I MAI (sală și grădini); 
Mazurci dragostei — REPUBLICA; 
Camelia — MAGHERU, I. C. FRI
MU (sală șl grădină) ; Intr-un ceas 
bun — GH. DOJA ; Fedra — V. 
ALECSANDRI, ELENA PAVEL 
(sală $1 grădină) ; Căpitanul din 
Koln - ALEX. POPOV, N. BAL- 
CESCU (sală și grădină) ; Till 
Buhoglindă - LUMINA, MIORIȚA; 
Povestea unui om adevărat — 
CENTRAL ; Noapte de carnaval — 
23 AUGUST (sală și grădină) ; Ul
tima tntîlnire — DOINA, VASILE 
ROAITA: Din Argentina tn Mexic
- MAXIM GORKI; Actorul prin
cipal, Viața îndărătul gratiilor. Ex
poziția internațională din Kabul, 
Minuni nu există, Peter cel Isteț
— TIMPURI NOI; Mai presus de 
dragoste - TINERETULUI ; Ot
hello - GRIVIȚA; încotro? - 
CULTURAL ; Stan și Bran studenți 
la Oxford - UNIREA (sală șl gră
dină), MUNCA; Vagabondul (am
bele serii) - CONST. DAVID ; In
ternul îngerilor — FLACARA.

INFORMAȚII
La invitația Institutului romîn 

pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, simbătă au sosit în Capi
tală scriitorul Carlo Louis, preșe
dintele Asociației culturale Argen
tina—Romînia, dr. Gustavo Roca, 
avocat, președintele filialei din 
Cordoba a Asociației culturale Ar
gentina—Romînia, ing. Mario T. 
Menasse și prof. Cornelio Saave
dra, secretarul filialei Asociației 
culturale Argentina—Romînia din 
Cordoba. *

• L« invitația Institutului ro
mîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, simbătă a sosit în Ca
pital. scriitorul fi publicistul aus
tralian C. B. Cristensen.

PRAGA 10 (Agerpres). —- După 
cum transmite Ceteka, la Praga 
a fost dat publicității un comuni
cat cu privire la vizită pe care 
a făcut-o între 7 și 10 august în 
Cehoslovacia o delegație guver
namentală siriană, condusă de 
ministru de Stat și mini
strul Apărării Naționale al 
Siriei, Haled Azem. In comuni
cat se arată că membrii delega
ției siriene au avut întrevederi cu 
președintele Republicii Cehoslo
vace, Antonin Zapotocky, cu pre
ședintele guvernului Viliam Siro- 
ky, cu ministrul Comerțului Exte
rior, Richard Dvorak și cu șeful 
statului major general al armatei 
cehoslovace, general colonel Va
clav Kratochvil. „In cursul dis
cuțiilor care s-au desfășurat în-

Trupele imamului din OMAN 
opun o dîrză rezistență 

intervenționiștilor englezi
LONDRA 10 (Agerpres). — 

Știri de pe frontul din Oman 
arată că trupele imamului opun 
o dîrză rezistență trupelor inter- 
venționiștilor englezi și ale sul
tanului din Maskat. Unități brita
nice care au depășit localitatea 
Rada, indreptindu-se spre tortul 
Firk deținut de unitățile militare 
ale imamului din Oman, sînt 
ținute in Ioc la trei kilometri sud 
de acest punct intărit. Avioane 
britanice de tip Venom au atacat 
cu rachete punctele de rezistență 
ale soldaților imamului.

Rezistența opusă de trupele 
imamului, relatează agenția 
France Presse, a silit pe englezi

BRUXELLES între 28 iulie și 
4 augusf s-au desfășurat la Bru
xelles lucrările celui de al XV- 
lea congres internațional de psi
hologie.

Acad. Mihail Ralea a prezentat 
comunicarea „Despre formele con- 
duitei". Iar prof. Ion Bălănescu 
„Contribuțiuni teoretice și expe
rimentale la aplicarea teoriei in
formației în psihologie-.

Cîteva întrebări de politică externă

Lista participantilor 
la concursul de jocuri, etapa a I-a, 
ale căror dezlegări conțin cite 

una sau două greșeli
Cu O greșeală t Dorin — Iași ; Cleopatra Devesel —

București; Ciurescu M. D. — Tîr-

(Comparați-vă cunoștințele cu răspunsurile din pagina a 4-a)

1. Ce stat din Orientul îndepărtat s-a proclamat țară neutră, 
zilele acestea ?

2. în curînd președintele unui stat prieten din Asia ne va 
vizita țara. Cine anume ?

3. în seara zilei de 7 iulie guvernul francez a adoptat bu
getul Franței pe 1958. Acest buget reduce cu mult alocațjile 
pentru cheltuieli în scopuri sociale, păstrînd la proporții ridi
cate cheltuielile militare. La ce valoare se ridică reducerea aloca
țiilor pentru scopuri sociale în favoșrea cheltuielilor -militare și 
cît cheltuiește guvernul francez pentru o zi de operațiuni militare 
în Algeria ?

4. In ce document important se prevede „formarea unei 
Uniuni statale între R.D. Germană și R.F. Germană pe baza 
unui acord, în virtutea dreptului internațional0 ?

5. în care țară din America Centrală au avut loc recertt mari 
manifestații ale oamenilor muncii, grevă generală și acțiuni de 
protest împotriva regimului de teroare instaurat de un mic dic
tator cunoscut, susținut de imperialismul american ?

6. în urma demisiei lui Charles Wilson, președintele Eisen
hower l-a numit pe Neil Mcelroy în funcția de ministru al 
Apărării S.U.A. Din ce categorie socială provine acest mi
nistru și cu ce s-a ocupat pînă a fi numit ministru al Apără
rii S.U.A. ?

7. Recent J. F. Dulles a prezentat în subcomitetul Comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare noile propuneri americane. Aceste pro
puneri conțin o serie de elemente care fac ca ele să nu aducă 
nici o contribuție la progresul tratativelor de la Londra și la înce
tarea cursei înarmărilor. Care sînt aceste elemente și de ce ulti
mele propuneri americane nu rezolvă principalele probleme ale 
dezarmării ?

Arsene Dumitru — Bisericani, P.- 
Neamț; Atasiel Nlcolae — Bucu
rești ; Coteț loan — Tîrgoviște ; 
Rosescu Teodor București ; Far- 
kaș Tiberiu — LupenI ; Feher Ma
ria — Moreni ; Săndoiu Gheorghe 
— București; Firicica Maria — 
București; Bratu Gheorghe — 
Constanta ; Bădilă Mariana — Si
biu ; Constantinescu Gili — Mo
reni ; Zamfirescu Mihai — Bucu
rești ; Datcu Ion — București ; 
Popa Georgeta — Rm.-Vîlcea ; 
Pepenel Zenovia — Bughea de Sus- 
Muscel; Susanu Matei — Bucu
rești ; Puchiu Nicolae — Alexan
dria ; Scărlătescu Doru — Cîmpu- 
lung Muscel • Oprea loan *— Timi
șoara ; Nicolae Constantin — Bu
curești ; Nicolae Vlrgil — Cîmpu- 
lung ; Lazâr Nicolae — Alba Iulia- 
Hunedoara ; Herșcovici Bruno — 
Iași; Diaconu V. — București.

Cu două greșeli i
Lambrino Constantin — Tîrnă- 

veni; Stănculescu Adrian — Cra
iova ; Briotă Teodora — Moreni ; 
Raiciulescu Ana — București ; Bâr- 
bulescu Marta — Ploești ; Butnaru 
Vasile — București; Stoenescu 
Aurel — Moreni ; Miulescu Alexan
dru — București ; Cănănoiu Ion — 
București ; Stoicescu Nicu — Bră
ila ; Georgescu Felicia — Bucu
rești ; lonescu Stela — Ploești ; Ene 
Petre — Comuna Surdulești-Pi- 
tești ; Oprii Gheorghe — Lipova ; 
Lambrino Viorica — Tîrnăveni ; 
London Carol — Bisericani, Piatra 
Neamț ; Pavel Alexandru — Bucu
rești ; Pick Gheorghe — Ctmpia 
Turzii ; Enache Traiah — București; 
Dinescu Jean — București ; Ale
xandru Ioana — București ; Alexa 
Elena — Dej ; Ciobanu Mihai — 
Piatra Neamț; Găzdoiu Petre — 
Comuna Plopu-Filimon Sîrbu ; 
Zamfir Apostol — Buzău ; Tăbăcaru 
Martole — București ; Niculescu 
Stelian — Comuna Stoenești-Cara- 
cal ; Gtndac Doru — București ; 
Borcea Corneliu — București ; Mo
ran Niqolae — Reșița ; Petre Mano- 
lescu — București ; Victor Feru -— 
Slobozia Ciorăști-Pocșani; Htncu

goviște ; Băzâvan Ghiocel — Plo
ești ; Merșa Stnziana — Comuna 
Satchinez-Timișoara ; VasZ/e Mihăi- 
lescu — București ; Georgescu Mir
cea — Comuna Stoenești-Caracal; 
Achimenco Viorel — Cîmpulung- 
Moldovenesc; Sandu Victor — 
Cîmpina ; Pelepcu Constantin — 
Rădăuți ; Raindl Aurel — Bucu
rești ; Pigli Steluța — Timișoara ; 
Dudu Petrescu — București ; Ro- 
ciu Gheorghe — Radu-Negru-Bră- 
ila ; Maxim Mircea — Bisericani, 
Piatra-Neamț ; Trocau Irina — 
Reșița ; Andrei lordache — Comuna 
Poiana-Vrăbilău-Teleajăn; Oprea 
Gheorghe—București ; Silvestrovici 
Eliza — Timișoara ; Mateescu Lau- 
rențiu — București ; Vîlcu Aurora
— București; Potentașu Victor — 
Pitești ; Bica Nicolae — Comuna 
Luncșoara, Aleșd ; Costnescu I. — 
București; Popa Aurel — Aiud; 
Preda Constantin — București ; 
lonescu Lucia — Craiova ; Ltviu 
Elner — București ; Trifan Măndica
— Brăila ; Amărică Dan — Bucu
rești ; Răuț Valeria — București ; 
Mihai G. — Brăila ; Grozava Vic
toria — București; Băran Aneta — 
Craiova ; Bir san Traian — Bucu
rești ; Bîrsășteanu Ion — Sibiu ; 
Aurelia lonescu — București ; To- 
mescu Petra — București ; Simlon 
Florica — Brăila ; Teodor eseu Ma
rian — Corn. Mavrodin-Alexandria ; 
Topuzu Paul — Băilești ; Oprea 
Nicolae — Corn. Fieru-Pucioasa ; 
Sțănescu Constantin — Petrii a ; 
Grosu Cornelia — București ; Leh- 
ni Alfred —Gura Sadului; Dobro- 
sescu Ion — București; Diaconescu 
Vaier iu — Iași ; Mereț G rigor e — 
București ; lonescu Vasile — Cra
iova ; Lăzărescu Marius — Bucu
rești ; Săndulescu Viorica — Ca
racal ; Pastramagiu Marcela — 
București ; Băcioiu Ovidiu — Bu
zău ; Samoilă Dumitru — Bucu
rești ; Eugen Rotaru — Ploești ; 
Hovsepian Garabet — București ; 
Boiangiu 1. — Caracal ; Toldpan 
Mihai — București ; Stan M. — Bu
curești ; Marian Iacob — Pitești ; 
Proșa Petrilor — București; Eftl- 
miu Brmil — Giurgiu.

tr-o atmosferă cordială șl priete
nească — se spune în comunicat 
— a avut loc un schimb de pă
reri în legătură, cu problemele de 
interes comun pentru cele două 
țări. S-au discutat de asemenea 
dezvoltarea relațiilor prietenești 

dintre cele două țări precum și 
problemele privind lărgirea actu
alelor legături economice pe baza 
deplinei egalități și a avantajului 
reciproc*1. In legătură cu schim
bul de experiență dintre cele 
două țări, se prevede ca un nu
măr de experți cehoslovaci să 
plece în Siria pentru a da concurs 
la dezvoltarea economiei siriene 
și ca un număr de tehnicieni și 
muncitori sirieni să sosească în 
Cehoslovacia pentru o perioadă 
de pregătire.

să se retragă cu zece kilometri 
pentru a proceda la o nouă con
centrare de forțe. Se anunță că 
zona fortului Firk este apărată 
de cele mai bune trupe ale ima
mului, avind în frunte chiar pe 
fratele său, prințul Taleh Bin Aii. 
Vorbind corespondenților de pre
să, generalul englez Robertson, 
care comandă forțele intervențio- 
niste și pe cele ale sultanului din 
Maskat a recunoscut că a intim- 
pinat o rezistență mai mare decit 
se aștepta. Agenția United Press 
informează că coloana britanică 
a primit noi întăriri de tancuri 
venind de la Aden și Fahuda.

BELFAST. In noaptea de 9 
spre 10 august, unități ale Arma
tei Republicane Irlandeze au ata
cat un post militar britanic în 
regiunea Londonderry, în Irlan
da de Nord. Agențiile de presă 
occidentale anunță că au avut 
loc luple violente în cursul că
rora mai mulți soldați britanici 
au fost răniți.

— Ultimele zile ale Festivalului —
Festivalul se apropie de sfîrșit. 

Miine (n.r. azi) pe stadionul „Luj- 
niki**, acolo unde am ridicat acum 
două săptămîni flamura imacula
tă a Festivalului, tineri din toate 
țările lumii se vor aduna pentru 
a-și lua rămas bun unii de la alții, 
pentru a spune Moscovei și minu- 
naților săi oameni un „dasvida- 
nia** din inimă. Citind astăzi la 
Comitetul de pregătire a Festiva
lului un program care cuprindea 
în cîteva fraze și cifre sobre des
fășurarea programului închiderii, 
noi, cei care am văzut acea des
chidere indescriptibilă, am avut o 
tresărire : un licăr de curiozitate 
justificată ne-a aprins privirile. Ne 
pregătim deja adjectivele la su
perlativ, simt că vocile noastre nu 
vor putea aclama îndeajuns tot 
ceea ce ni se va oferi.

Ne așteptăm — și așa va fi — 
la o serbare magnifică, vom fi 
martorii unor scene de neuitat. 
Ne vom îmbrățișa cu privirile 
umezite de lacrimile sincerității 
neafișate, ne vom încleșta miinile 
și vom cînta sub valurile albe ale 
luminii reflectoarelor — și văz
duhul nu va fi îndeajuns de vast 
cu să cuprindă întreaga explozie 
de tinerețe și entuziasm care se 
va revărsa miine noapte de pe 
„Lujniki**.

Cum va fi închiderea? Amănun
tele, desigur, ar sărăci și lipsi în- 
trucitva de farmec viitoarele 
noastre reportaje. Vă spunem 
doar că vom defila, vom arunca 
baloane și porumbei în văzduh, 
miile de sportivi sovietici ne vor 
incinta iarăși cu măiestria lor 
inegalabilă.

Dar despre toate acestea, vă 
Vom seri în viitorul reportaj.

Ce s-a mai întîmplat pînă acum 
în Moscova ? Au fost cîteva zile 
obișnuite de Festival, dacă se 
poate spune astfel, dacă ceva din 
ceea ce se întîmplă aici poate fi 
lipsit de inedit, pentru că, chiar

Jocurile sportive 
p r i e t e m e ș t i 
de la NI®scova

Un strălucit succes 
100

MOSCOVA 10 (Prin telefon de 
la.trimisul .,Agerpres“):

Intr-un oadru grandios pe sta
dionul „Lenip“ de la Lujniki a a- 
vut loc sîmbătă festivitatea de în
chidere a celei de a III-a ediții a 
Jocurilor sportive internaționale 
prietenești.

Marile concursuri de la Mos
cova, urmărite timp de 12 zile de 
milioane de iubitori ai sportului 
din U.R.S.S. și din întreaga lume, 
au cunoscut un deplin succes. Par
ticiparea a numeroase celebrități 
ale sportului mondial, zecile de re
corduri naționale și ale jocurilor 
stabilite aici precum și adevăratul 
lanț de rezultate surprize au dat 
un interes și o strălucire deosebită 
acestei mărețe competiții de an
vergură mondială.

Reprezentanții R.P.R. au obținut 
un succes frumos la această edi
ție : 37 medalii de aur, 100 de ar
gint și 41 de bronz. Sportivii ro
mîni s-au numărat printre protago
niștii principali ai întrecerilor de 
canotaj, box, rugbi, tenis de masă 
și alte sporturi. La Ioc de onoare 
se cuvine să consemnăm rezultatele 
de la canotaj, disciplină în care 
țara noastră a cucerit 10 medalii de 
aur. Campionii olimpici S. Ismail- 
ciuc și Alexe Dumitru au confir
mat din nou clasa lor mondială cîș- 
tigînd două probe la canoe. Exce
lent s-a comportat Al. Ferenczi, 
oare a produs una din cele mai 
mari surprize ale Jocurilor între- 
oîndu-1 pe campionul olimpic Iva
nov (U.R.S.S.) în proba de schif 
pentru o persoană.

Știri sportive
Pe stadionul Republicii a în

ceput simbătă concursul de ve
rificare a atleților romîni în ve
derea Jocurilor Balcanice care 
vor avea loc la sfîrșitul acestei 
luni la Atena. Probele desfășu
rate în prima zi s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : Bărbați: 
100 m. plat 1. Prisiceanu 10’7/10;
2. Măgdaș 10’7/10; 3. Kadar
10’7/10; 800 m. plat: Vamoș 
l’51”2/10; Mihaly l’51”5/I0; 
10.000 m. Grecescu 31’00”6/10; 
înălțime: 1. Knaler 1,95 m; 2. 
Soeter 1,90 m; 3. Merică 1,90 m; 
greutate: Ivanov 16,51 m.

Femei: 100 m. plat: 1. Luță 
Ioana 12”2/10; 2. Bendiu Leti- 
ția 12”3/10; 3. Alexandra Sicoe 
12”3/10; 800 m. plat: 1. Mogoș 
Georgeta 2’14”3/10; 2. Nina 
Pasciuc 2’15”0; 3. Elisabeta 
Buda 2’15’7/10; disc: 1. Lia 
Manoliu 42,91 m.; 2. Paraschiva 
Lukacs 42,27 m.

Concursul continuă azi cu în
cepere de la ora 17,30.

★
în continuarea turneului pe 

care-1 întreprinde în tara noas
tră echipa Lokomotiv Leipzig 
(R. D. Germană) a jucat sîmbă- 
tă pe stadionul Giulești cu echi
pa Locomotiva Gara de Nord. 
Fotbaliștii germani au terminat 
învingători cu scorul de 3-1 
(2-1).

(Agerpres) 

și scurta ceremonie a acordării 
autografelor continuă să aibă far
mecul și drăgălășenia ei specifică. 
Tinerii festivaliști aleargă înfrigu
rați pentru că nici unul nu vrea 
să plece fără să vadă toate spec
tacolele, muzeele, parcurile și stră
zile Moscovei. Festivaliștii s-au 
obișnuit cu orașul, nimeni nu mai 
întreabă : „Gde Maiacovskaia ?**, 
s-au legat amiciții, avem îniîlniri 
cu prieteni în fiecare seară, fa
cem schimburi de bilete la spec
tacole, mergem împreună în pia
ța Roșie să asistăm la oru 12 la 
schimbarea gărzii de la Mausoleu.

Aseară, la balul presei Festiva
lului, a domnit între ziariști o at
mosferă deosebit de animată. La 
masa noastră au venit pentru a ne 
saluta și cunoaște ziariștii din 
Finlanda, China, Elveția și Chile.

J La spectacolul Cubei am în-1 
} tîlnit in sală pe cultivatorul j 
( de tutun Rodriguez Vajo, cu j 
j fiul său in virstă de patru ani.) 
[Miguel e probabil cel mai mic] 
f participant propriu-zis al Fes- j 
î tivalului. Călătoria cu avionul,] 
l de cîteva zeci de mii de ki- j 
(lometri, nu l-a obosit. Activ, j 
jne stîrnește invidia arătîndu-ne I 
} bogata lui colecție de insigne.
i Au succes de mici, creolii a- j 
jceștia, la Festival.
! * iL In holul cantonamentului, un ) 
I băiat înalt, blond, ne cere un ! 
( autograf puțin obișnuit. ,Nu j 
| ne-a întins un carnet ci... o) 
(față de masă.
j „Sorei mele îi place să bro- , 
; deze — ne explică Guunar j 
f Spoor din Stockholm. Fiecare ) 
j semnătură o va țese în altă j 
} culoare, și serile, cînd vom sta | 
J la cină, despre fiecare voi I 
avea ce-i povesti!“

L_________

- închiderea jocurilor -
al sportivilor romîni: 37 mdaki de aur, 
de argint și 41 de bronz

Boxerii M. Dobrescu și N. Linca exercițiu la sol aplaudat la scenă 
ne-au reprezentat cu cinste la fel deschisă de spectatorii entuzias- 
ca și înnotătoarea Maria Both, ju- mâți.
cătorii de tenis de masă Harasztosi Cîteva minute stadionul a rămas 
și Gantner, atleta lolanda Balaș, gol. Apoi pe porțile laterale și-a 
cîștigători ai medaliilor de aur. O făcut apariția îrț sunetele unui 
mențiune specială pentru echipa de marș o fanfară îmbrăcată în alb. 
rugbi care a învins redutabila for- Trompeții dau semnalul de în' 
mație Llanelly (Țara Galilor), cîș- cepere a parazii sportive. Pe poar- 
tigînd una din cele mai impor- ta mare a stadionului pătrunde un 
tante competiții ale Jocurilor. Ad- grup de sportivi ce poartă stea- 
mirabil s-au comportat gimnastele gurile țărilor participante. în urma 
și în special Elena Teodorescu. lor apar într-o impunătoare co- 
Reprezentantele noastre au ocupat Ioană a prieteniei sportivii care de- 
locul doi în clasamentul general, filează braț la braț, amestecați unii 

Ultimul act al Jocurilor sportive cu alții, fără nici o deosebire ; 
internaționale prietenești a fost fi- australieni, romîni, sovietici, bul- 
nala turneului de fotbal în care gări, englezi, francezi, egipteni și 
s-au întîlnit echipele U.R.S.S. și alții. Tribunele salută cu o adevâ- 
R. P. Ungare. La ora 17 (ora Mos- rată furtună de aplauze această 
covei) cînd a început meciul peste scenă emoționantă. Coloana sporti- 
100.000 de spectatori umpleau tri- vilor se aliniază în fața tribunei 
bunele uriașei arene. In fața tele- oficiale. în numele comitetului 
vizoarelor cîteva milioane de ama- olimpic al U.R.S.S., C. Andrianov 
tori de sport au urmărit partida de salută pe sportivi și le mulțumește 
fotbal și apoi ceremonia de închi- pentru frumoasa comportare. Apoi 
dere. întîlnirea de fotbal a fost președintele comisiei de organizare 
deosebit de atractivă. Fotbaliștii a Jocurilor, N. N. Romanov, d<eclar 
sovietici au fost mereu în atac re- ră închisă cea de a IlI-a ediție';a 
purtînd o olară victorie cu scorul acestei competiții. Fanfara imoflf?#- 
de 5—1 (2—0) prin punctele rea- ză imnul de stat al U.R.S^S., în 
lizate de Strelțov, Voinov, Ilin, timp ce 7 sportivi sovietici coboa- 
Isaiov și Ivanov. Pentru echipa ma- ră de pe pavilion steagul alb țțj 
ghiară a înscris Koczian din 11 m. emblema jocurilor prieteneștii; în 
Imediat după terminarea întîl- sunetele unui marș, sportivii 
nirii de fotbal au apărut pe un din nou prin fața tribunelor. ^pec; 
covor așezat în mijlocul stadionu- tatorii sovietici își iau rămas bun 
lui cei mai buni gimnaști care s-au de la ei fluturînd batiste și ste- 
remarcat în timpul jocurilor. De- gulețe. Pe marile panouri electrice 
monstrația a fost deschisă de cam- apar înscrise cuvintele „La ^reve-* 
pioana noastră Elena Teodorescu dere dragi prieteni, va așteptăi’țx 
care s-a produs într-un admirabil din nou la Moscova*.

Reprezentanții noștri Ismailciuc și Alexe pe podiumul învingăto*. 
rllor

Un grup de băieți și fete din Țara 
Galilor au susținut cu pasiune 
timp de o jumătate de oră „cauza** 
unei Perinițe internaționale.

Abia mai tîrziu cineva ne-a 
spus în șoaptă :

— La masa din spatele nostru 
se alfa Arcadia Raikin, celebrul 
actor de comedie sovietic. L-am 
privit cîteva clipe cu toții. E tî- 
năr, simpatic, cu un surîs bonom 
întipărit pe față. Cu o îndrăznea
lă invidiată apoi de ceilalți cama
razi, mi-am luat carnețelul și m-am 
apropiat de masa lui.

— Arcadie Raikin, ați făcut o 
imprudență venitul aici, în gura... 
gazetarilor fără nici o mască. Vă 
rog, în numele tinerilor noștri ci
titori care s-au distrat minunat 
vizionînd filmul dumneavoastră 
„Ne-am înlilnit undeva** să le a‘ 
cordați o scurtă declarație. Arca
die Raikin și-a mîngîiat Qbrazul 
încă neșters îndeajuns de pasta 
machiajului și-a scos calm stiloul 
și mi-a spus zîmbind :

— Nu era necesară introducerea, 
îmi face o plăcere deosebită să-i 
pot saluta pe spectatorii -^romîni 
cu care sper să mă întîlnesc in 
curînd.

Apoi Arcadie Raikin mi-a scris 
în carnețel :

„în așteptarea viitoarelor întîl- 
niri de la București salut pe toți 
cititorii „Scînteii tineretului0.

In momentul în care transmit 
aceste rînduri delegații romîni și 
toți festivaliștii se pregătesc 
pentru plecarea la marele carna
val al Festivalului. Tinerii sînt 
veseli, iși pregătesc măștile, fă
cliile, se amuză de pe. acum de 
spectacolul veseliei care va cw 
prinde întreaga Moscovă în a- 
ceasta seară.

...In noaptea aceasta întreaga 
Moscovă, împreună cu cei 30.000 
de oaspeți, petrece și cîntă.

I. BA1EȘU
Moscova, 10 august 1957.



APOLZAN e optimist

H O^mej^îfuîi

toate echi-

Varga, M.

PERSPECTIVELE 
RADIOCHIMIEl

ceva nou-

Cînd nu mai sînt 
decît cîteva zile 
pînă începe campio
natul categoriei A, 
la fotbal și cînd a- 
cele ceasornicului 
indică orele după 
amiezii, nu-i greu 
să-ți închipui unde 
l-ai putea întîlni pe 
A. Apolzan, căpita
nul echipei repre
zentative de fotbal 
și al echipei cam
pioana: la stadion.

— Știința Timișoara, Dinamo București, Lo
comotiva București ți... în general ' '
pele.

— Care arbitri tți plac mai mult ?
— D. Schulder, L. Păunescu, Ad. 

Popa și C. Popescu-Alună.
— Pentru sezonul acesta aveți 

tă(i ?
— Noutăți ? Oarecum. Vom juca cu fundașii 

în scară. Dumitrescu sau Ivănescu vor juca 
mai înapoi, Zavoda II mai înainte și eu între 
ei. In felul acesta linia noastră de fundași va 
putea oricînd va fi nevoie să execute așa zisa 
„foarfecă" cu care să taie drumul oricărui ata
cant spre poartă.

Iată dece o discuție despre fotbal cu Apol
zan, mi s-a părut bine venită.

— Anul acesta — ne declară stoperul milita
rilor bucureșteni — va trebui să luptăm cu toa
te puterile pentru a păstra titlul de campioană.

— Cine sînt principalii compețitori în lupta 
pentru titlu ?

— Dinamo București, Progresul București, 
Știința Timișoara și bineînțeles C.CA. și cine 
știe„.

— Cine joacă cel mai spectaculos?
— După părerea mea C.CA. șl Locomotiva 

București. Noi avem de partea noastră tehni
ca și rutina, ceferiștii au talentul și tinerețea.

* — In ce orașeJ se află publicul 
r cel mai obiec- J tiv?J — La Arad,
J Orașul Stalin, 
J București...
i — Care sînt 
î adversarii cei 
T mai dificili af 
i C.C.A.’Ului?

— După I octom
brie intrați în „fo
cul" Cupei Campio
nilor Europei. Fa
ceți pregătiri spe- 

. ciale pentru jocurile 
I din Cupa campioni- 

lor ?
— Da. Ne antre

năm de zor și toată 
echipa lucrează cu 
multă ambiție.

— Ce șanse aveți în Cupa campionilor ?
— Bineînțeles că dorim să cîștigăm^ mult 

rîvnitul trofeu. Speranțe avem, pentru că avem 
o echipă puternică și hotărîtă să-și vîndă cit mai 
scump pielea . După părerea mea orice altă 
echipă în afara de „Real Madrid" și „Manches
ter United" va pleca „bătută*4 de la București 
la un scor care să ne asigure calificare, în e- 
tapele superioare ale Cupei. Sper că viitorul 
deținător al Cupei se va alege dintre echipele : 
Real Madrid, Manchester United și... C.C.A.

Fiindcă am intrat în domeniul activității in
ternaționale aș dori să aflu părerea căpitanului 
echipei reprezentative despre Șansele pe care le 
avem în meciul cu fotbaliștii iugoslavi la 29 
septembrie.

— Cred că ne vom apropia o^ victorie^ mun
cită : o victorie obținută datorită pregătirilor 
serioase pe care trebuie să le facă fiecare jucă
tor în zilele acestea care mai sînt pînă la 
meci.

— Ce echipă vezi pentru această întîlnire ?
Se zice că formația care a cîștigat nu trebuie 

schimbată. Eu însă aș adăuga lotului cu care 
ani fost în Grecia, pe Alexandrescu și Za- 
voda I.

VALENTIN PAUNESCU

Anul 16... Poticnindu-se la. tot 
pasul din pricina oboselii, un grup 
de ostași ajunseră în cele din ur
mă la malurile lacului Rang-Kul, 
in mun)ii inalti ai Pamirului. Pă
șunile îmbelșugate îi determinară 
să petreacă iarna aici, intinzin- 
du-și corturile pe malul nordic al 
lacului, in apropierea unei pante 
abrupte, inaltă de 500 metri, dea
supra depresiunii Rang-Kul.

O nouă serie de nenorociri veni 
insă curind să se abată pe capul 
ostașilor Încolțiți. Zăpada căzu 
din belșug, acoperind pășunile, iar 
alimentele se împuținară.

Prevăzind sfîrșitul apropiat și 
Inevitabil in mijlocul sălbăticiei de 
acolo, ostașii hotărîră să salveze 
cel pujin bogățiile uriașe pe care 
le luaseră cu el și incepură să 
caute o ascunzătoare inaccesibilă 
urmăritorilor. Alegerea lor se fixă 
asupra unei grote așezată la apro
ximativ 350 de metri de prăpastie, 
grotă ce părea inaccesibilă. Pentru 
a alunge la ea. ei recurseră la un 
procedeu uimitor. Tăind in bucăți 
cadavrele cailor și așezind carnea 
pe peretele stincos, de care ea se 
prinse din pricina inghe|ului, con
struiri o scară pe care s-au urcat 
pină la grota in care iși depuseră 
comorile. Ostașii s-au refugiat a- 
poi într-o altă peșteră, pe versan
tul sudic al muntelui, unde au mu
rit tind pe rind, pină la ultimul, 
din pricina foamei și frigului.

Primăvara, odată cu apariția 
soarelui și a dezghețului, „scara" 
se deslipi șl s-a prăbușit in a- 
dincurile prăpastiel, iar grota și 
comorile ei rămaseră izolate 
restul lumii.

de

s-a
300 
din

Tentative eșuate
Această poveste adevărată 

petrecut acum mai bine de 
de ani, dar legenda transmisă
generație în generație a păstrat 
toate amănuntele sale extraordi
nare. în decursul timpului, s-au fă
cut numeroase încercări de a sta
bili exactitatea ei.

Se povestește de pilda, că acum 
vreo 200 de ani. un bogătaș kir- 
kiz. profiting de o iarnă aspră, 
hotărî să construiască și el o 
scară asemănătoare celei înălțată

— 10 puncfe

I* ‘Scinhela
. rinaretului nu-nuamBKMMVKi
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de ostași pentru a ajunge la gro
tă. In acest scop, el a ucis toate 
vitele sale și a reușit intr-adevăr 
să ajungă ia grotă. Dar, spune 
povestea, abia reuși să arunce o 
privire în interiorul ei și începură 
să se audă niște sunete inspăi- 
mîntătoare. Groaza exploratorului 
fu atît de mare încît se prăbuși in 
prăpastia din spatele său.

Acum vreo 80 de ani, un tadjic 
hotărîse să-și încerce și el norocul 
și cu un curaj și o indemînare 
uluitoare, reuși să ajungă ia gro
tă. Tot povestea spune, că el des
coperi in grotă multiple cufere și 
colete, păzite însă de un animal 
uriaș de culoare neagră. Tadjicul 
se sperie și-și pierdu echilibrul, 
dar reuși totuși să scape cu viață.

Comoara „dă semne"
Concomitent cu aceste tentative 

nereușite, comoara însăși dădea 
din cînd în cînd „semne** despre 
existența ei. JLa sfîrșitul secolului 
trecut, un vesmint bogat, cusut 
în fir de aur, a fost luat de vînt 
și aruncat departe de grotă. In a- 
junul celui de al doilea război 
mondial, un locuitor din vecină
tate, descoperi un mic vas de ar
gint pe care îl vîndu în tîrg la 
Kaghara cu 90 de ruble.

După Revoluția din Octombrie 
s-au făcut mai multe încercări de 
a pătrunde în grota enigmatică. 
Alpiniști curajoși reușiră aproa
pe să atingă nivelul grotei, dar 
nimeni nu a putut să pătrundă în 
ea din pricina inaccesibilității ul
timei porțiuni a stincii.

O descoperire uimitoare
In 1949, un fizician din Lenin

grad, A. Bleciukov. alpinist ama
tor. a făcut o excursie în depre
siunea Rang-Kul. Apropiindu-se de 
stinca legendară, el a pătruns in 
grota cea mare, situată mai (os 
decit cea a comorilor. Lovind cu 
ciocanul peretele, Bleciukov des
prinse lin obiect ciudat, care la 
un studiu mai amănunțit se do
vedi a fi o imagine de bronz din 
timpul romanilor. EI mai descoperi 
de asemenea un scarabeu sacru 
egiptean, tot în bronz, șl o bucată 
de stofă foarte veche, pe care le 
aduse cu sine la Leningrad. Spe
cialiștii au confirmat ulterior va
loarea istorică excepțională a a- 
cestor piese care au fost depuse 
la muzeul Ermitaj.

Dezlegarea misterului?
In cursul acestei veri, o expedi

ție specială condusă de academi
cianul I. Tamm încearcă să rezol
ve enigma seculară, croindu-și 
drum in grotă cu orice preț. Ex
pediția este înzestrată cu tot uti
lajul modern necesar și va căuta 
să pătrundă in grotă pe sus. fo
losind un troliu și un cablu de a- 
liiminiu.

La ora actuală nu se știe încă 
ce vor descoperi alpiniștii în 
cursul expediției lor. Confirmarea 
sau infirmarea lor va constitui 
însă în orice caz o victorie a omu
lui împotriva naturii și va încheia 
pentru totdeauna legenda „grotei 
cu comori4*. Promitem cititorilor 
noștri să-i ținem in curent cu des
fășurarea lucrărilor expediției so
vietice.

A. GHEORGHIU

Deșeurile ATOMICE 
pot fi folosite

Produsul dezagregării atomice, 
adică corpurile produse în interio
rul pilelor atomice prin sparge
rea sau explozia atomilor de ura
niu, dau mult de furcă atomiști- 
lor. Ce s-ar putea face cu acestea ? 
S-a propus diluarea lor în beton și 
aruncarea blocurilor rezultate în 
cele mai adinei oceane. Unii fan- 
teziști au mers pînă într-acolo în
cît au propus trimiterea lor în 
..dar“ eventualiloi locuitori din 
lună sau alte planete,!

A aboraa asttel această proble
mă înseamnă a.judeca exact pe 
dos. Problema nu este mă știm cine 
va pr«mi acest cadou otrăvit, ei 
mai degrabă să vedem dacă aceste 
produse intens radioactive, n-ar 
putea deveni folositoare. Intr-ade
văr. în cîte domenii diferite nu este 
nevoie de substanțe radioactive I

Etilenul. de pildă, este un gaz 
extras din huilă. Dacă moleculele 
sale se suprapun într-un edificiu 
complex, obținem ceea ce chimiștii 
numesc un polimer. In cazul de 
fată, va fi polietilenul sau poliste- 
rul — una din materiile plastice 
cu cea mai mare întrebuințare. Dar 
razele gama constituie un puternic 
agent de polimerizare. Un fizician 
englez a calculat că pentru forma
rea unei tone de pollster, este ne
voie de o radioactivitate de 100 
unități Curie. Știind că diferitele 
programe atomice vor furniza în 
viitorii ani multe tone de deșeuri 
radioactive, adică multe milioane 
de unități Curie, se înțelege de ce 
afirma savantul englez că energia 
necesară fabricării unui kilogram 

materie plastică va costa doar 
ban 1

nător, nu ați putea citi aceste rîn- 
duri pentru că însăși conservarea 
hîrtiei pe care sînt imprimate ar fi 
de neconceput. Pentru a porni orice 
reacție, este întotdeauna nevoie de 
un pic de energie.

lată cum ia naștere — după ter- 
mochiinie, electrochimie și iotoch'- 
mie — ceea ce putem numi radio- 
chimia.

d*» 
un

„GREFELE*4 PLASTICE
Unii savanți au arătat posibilita

tea obținerii unor ,,grefe“ plastice. 
Mai precis, sub acțiunea razelor 
gama, două materii plastice pot să 
dea naștere unei materii diferită 
de prima. Este ceea ce se numește 
mecanismul copomelizării.

Dar cum se explică această ac
țiune n radiațiunilor atomice ?

Moleculele unor corpuri diferite, 
în principiu chiar foarte reactive 
unul față de altul, nu se combină 
niciodată spontan. Aceasta, spre 
fericirea noastră. Altfel lem
nul scaunului pe care sedeți s-ar 
combina cu oxigenul din aer și 
«caunul ar lua toc. In mod asemâ-

Scuterul cu ataș „T. 200" de fabricație sovietică

Scuterul 
minune..

„T. 
mele 
scuter 
zentat 
industriei 
din Moscova. Scuterul 
are 8 cai putere, un 
singur cilindru și o 
viteză de 80 km. pe 
oră. Datorită con
strucției sale ușoare, 
scuterul nu consumă 
decît 3 litri de ben
zină la suta de km. 
Specialiștii consideră 
că „T.2004* este net 
superior produselor 
străine din aceeași 
categorie.

Un antidot contra 
radiațiunilor 

atomice

200“ este nu- 
acestui elegant 
cu ataș, pre
ia Expoziția 

sovietice

Un grup de cerce
tători francezi a des-

un antidot 
împotriva e- 
radiațiunilor 
Este vorba 
rășini capa-

radio-active asimilate 
pe cale digestivă și 
nu și contra celor 
care pătrund prin 
piele sau plămîni.

Perspectivele de viitor ale radio- 
nhimiei abia se întrezăresc, dar în 
fiecare lună apar altele noi. Expe
riențele de pionierat sînt foarte 
încurajatoare, iar calculele au o 
bază solidă. Omenirea va putea 
dispune deci de cantități conside
rabile de îngrășăminte azotate — 
indispensabile agriculturii moderne 
— ale căror rezerve sînt pe termi
nate și' a căror sinteză, pornind de 
la amoniac sub presiuni uriașe, este 
încă foarte costisitoare. Tot ce tre
buie tăcut în acest scop este să se 
tteacă aerul printr-o pilă atomică. 
Energia provenind de la spargerea 
uraniului este transformată apoi în 
mare parte în energie chimică iar 
azotul din aer se combină cu oxi
genul din aer dînd oxidul de azot 
din care se fabrică nitratul. Tngră- 
șămîntul obținut nu este decît foar
te puțin radioactiv și poate fi în
trebuințat și depozitat fără pericol.

Iată cum un coșmar al erei ato
mice — atît de periculos — se 
transformă într-o sursă de mari 
speranțe.

C. ORBAN l

Un ORAȘ 
la 15 metri sub apă
Perfecționarea echipamentului 

pentru scafandri și progresele 
realizate de cinematografia 
subacvatică au deschis perspec
tive noi cercetării științifice.

In Marea Roșie, o recentă Ex
pediție a găsit sub valurile mă
rii portul Gabes, unde a debar
cat pe vremuri faimoasa regină 
din Saba și unde se termina 
celebrul drum al aurului. Epa
vele galerelor, urmele vaselor 
de ceramică și alți indici au 
permis arheologilor să se pro
nunțe cu certitudine.

în Marea Mediterană, în a- 
propierea coastei palestiniene, 
aceeași expediție a reușit să des
copere un alt loc deosebit de in
teresant pentru istoria civiliza
ției. Este vorba de orașul Ce- 
zareea din antichitate, înghițit 
de mare în urma unei lente a- 
lunecări de teren și care se află 
astăzi la 15 metri sub apă. Zile 
întregi, exploratori echipați ca 
scafandri individqali și cu apa
rate de fotografiat sub apă, au 
lucrat în decorul halucinant al 
acestui oraș dispărut sub valuri. 
Ei au parcurs, înotînd, străzi 
perfect delimitate, au trecut pe 
podul pe care Vespasian a fost 
proclamat împărat și s-au stre
curat printre pădurea de coloa
ne antice care se înalță în apa 
verzui albăstruie, asemenea 
unor trunchiuri de copac.

O lume tăcută, stranie, dis- 
Eărută de secole s-a întors 
ruse la realitate, sub lumina 

puternicelor reflectoare subac
vatice ale secolului nostru.

TITUS ROBAN

coperit 
parțial 
fectelor 
atomice, 
de niște
bile să absoarbă ionii 
metalici și înzestrate 
cu o toxicitate foarte 
mică. Asemenea ră
șini au fost întrebuin
țate de acum în te
rapeutică, în cazuri 
de ulcer-gastric sau 
duodenal și insufi
ciență cardiacă. Ră
șina absoarbe redia- 
țiunile înainte de a 
fi ajuns în singe sau 
măduva oaselor și le 
evacuează apoi pe 
cale naturală. Pentru 
moment, rășinele nu 
protejează decît îm
potriva elementelor

Recordul...

fluxului
Cele mai mari va

riații ale nivelului 
mării în urma fluxu
lui și refluxului se 
produc în golful 
Fundy (Canada), 
unde apa urcă și 
scade cu 15,5 metri. 
In vederea folosirii 
acestei amplititudini 
înalte a fost elabo
rat proiectul unei 
hidrocentrale.

Dacă satelitul artificial între
buințat pentru prima oară tn 
cursul Anului Geofizic Internațio
nal va permite strîngerea a nume
roase date științifice de cea mai 
mare însemnătate pentru cu
noașterea Universului, datorită a- 
paratelor de precizie plasate în 
interiorul său care vor comunica 
automat datele culese stațiilor de 
recepție de pe pămînt, funcționa
rea sa prezintă un neajuns care 
nu a putut fi soluționat pînă în 
prezent. în cazul în care unul din 
instrumentele de pe bordul sateli
tului se va defecta în timpul zbo
rului, măsurătorile sale greșite vor 
fi considerate juste de către sa- 
vanții de pe pămînt care nu vor 
avea niciodată posibilitatea să con
state această defecțiune. Intr-ade
văr, după cum se știe, minusculul 
satelit al planetei noastre își va 
înceta existența în clipa în care 
pierzînd din viteza inițială se va 
coborî spre straturile mai dense 
ale atmosferei, unde se va dezin
tegra asemănător unui meteorit.

sub acțiunea căldurii degajată prin 
frecare.

Nu ar fi totuși posibil să se evite 
această eventualitate neplăcută 
prin crearea unui satelit recupera
bil, care rezisțînd acestei călduri 
intense să se întoarcă pe pămînt 
la capătul misiunii sale ?

Se vor putea consirni sateliți recuperabili?

Cercul aruncătorilor, brîul sîngeriu ovoldal al piste! de aler
gări vor avea întotdeauna adepți credincioși. Astăzi, surîzători în 
fața obiectivului unui amator de picanterii fotografice, mîine poa
te... urmașii lui Perry .O’Brien, Jiri Skobla, Kuț, Raica, Savel, 
Jungwirth sau a cine știe căror mari campioni.

-r

O pinză celebră
Dacă ați intrat zilele acestea în 

vreo tutungerie să cumpărați un 
timbru pentru vreo scrisoare, pri
virea v-a întîrziat poate asupra 
unei noi'mărci care înfățișează cu
noscutul tablou „Lupta de la 
Smîrdan" de Nicolae Grigorescu. 
Și, poate, v-ați întrebat: cine este 
creatorul unei mărci poștale atît 
de izbutite ?

Pe acest autor, creator al multor 
machete de timbre, vi-1 prezentăm 
astăzi.

★

E un om voinic, îmbrăcat 
simplu, cu ochi strălucitori. în
conjurat de zeci și zeci de tablouri 
în vastul său atelier de pictură 
din apropierea lacului Floreasca, 
pare mai degrabă un pictor, decît 
un creator de desene minuscule. 
Așa și este. Pictura l-a pasionat pe 
pictorul Șerban Zainea încă din co
pilărie

— Ce v-a determinat să abor
dați un domeniu atît de dificil ? 
a fost prima noastră întrebare.

— Poate să pară ciudat ne-a 
răspuns artistul — dar totul a por
nit dintr-o simplă întîmplare. Vă
zusem într-o zi, expusă într-o vi-

yrc••• timbra
trină, o emisie poloneză închinată 
vînătoarei. Emisia era executată 
superb, într-un sistem încă necu
noscut la noi. Cunoșteam sistemul 
încă de pe vremea studenției așa 
că am hotărît să mă apuc de 
lucru.

Așa a început munca înfrigurată 
a creatorului; săptămîni și luni în 
șir dăltița a săpat în placa de cu
pru, încrustînd mii de linii si 
puncte, Victoria n-a întîr.ziat să 
vină. „Schiller44 a fost în anul 
1953 primul timbru romînesc rea
lizat într-un sistem neaplicat pînă 
atunci la noi numit „taille-douce*, 
sau „gravură cu dăltița44. Peste 
cîțiva ani în cercurile filatelice de 
peste hotare începea să se discute 
despre calitatea timbrelor romî- 
nești. Victoria aparținea timbrelor 
noastre. în paginile gazetelor „Wie
ner Zeitung44, „II boletinno fila- 
tellico44, „II colezionista44 apăreau 
reproduceri cu emisia „George E- 
nescu44, „Mozart44, „Lope de Ve
ga*, sau „Schiller44.

Nici nu ss putea un interpret mai nimerit

— Și acum, dacă vreți să rela
tați cititorilor noștri cîteva (lin 
„secretele" meseriei dumneavoastră.

-— Vedeți, în ceea ce privește 
transpunerea în timbru a unei pîn- 
ze celebre sau a unui tablou cu
noscut, există o serie întreaga de 
„secrete44 care, sînt sigur că ar in
teresa deopotrivă atît pe cunoscă
tori cit și pe profani. Fiecare tim
bru își are istoria „secretelor44 sale. 
Dar spațiul nu ne permite și de 
aceea prefer să rezum acest ca
pitol al „secretelor44, la ultima mea 
lucrare, „Lupta de la Smîrdan". 
Dacă aș fi transpus mecanic la di
mensiunile unei mărci poștale lu
crarea lui Grigorescu, ea ar fi apă
rut, fără îndoială, o pată de culori 
nedefinite, o bucată de hîrtie în 
care prospețimea și valoarea este
tică a tabloului s-ar fi pierdut. La 
crearea acestei machete a trebuit 
să luminez cerul, să las în prim 
plan soldatul pornit cu arma la 
atac — în spiritul tabloului lui 
Grigorescu — (lucru foarte firesc 

. pentru claritate) și să trec în pen
umbră soldații din planul doi și 
trei. Pictura ar recunoaște-o ori
cine fără să aibă sentimentul vre
unei „reveniri44.

— Vreau ca această bucățica de 
hîrtie numită timbru — ne spune 
pictorul — această veritabilă „car
te de vizită44 cu care țara noastră 
se prezintă peste hotare, să fie o 
mică operă de artă.

i

*

...tn apropiere de Pilo în 
Grecia centrală s-au descope
rit ruinele unei curți regale? 
S-a stabilit că acest palat a 
fost locuit de Nestor — un 
personaj din epopeea Iliada 
— și de soția acestuia, Etfi- 
dice.

"t

...pot exista oameni care nu 
știu ce-s durerile de dinți ? 
totuși există. Sini locuitorii in- 

Tristan da Cunha, 
situate în Atlanticul meridio
nal din apropierea Capului 
Bunei Speranțe. Medicii care 
au vizitat aceste insule, atrași 
de curiozitatea fenomenului, îl 
atribuie regimului special de 
hrană al locuitorilor din Tris
tan da Cunha, care măn-încă în 
general cartofi, pește, lapte și 
ouă. Aceste alimente, susțin 
specialiștii, conțin cele mai in
dicate elemente pentru 
întreținere a danturii. Ce 
ceți, nu vreți să încercați și

• sulelor 

î

I

î

? voi această rețetă ?
...în regiunile pustii ale sta

tului Nevada (S.U.A.) există 
un așa-numit „munte care 
cîntă44 ? Acest munte nu este 
altceva decit o dună de nisip 
înaltă de 300 m. și lungă de 
aproximativ 500 metri. Ea iși 
schimbă continuu forma după 
direcția vîntului și in orele 
de după-amiază „cîntă**. Su

păr a fi o

• 
î 
T 
f

î

i

a

•
• netele ce se aud
f melodie executată de nenw 
? mărate viori și flaute.

GEORGE RICUS

Rudolf Grușinschi interpretează magistral „Pățaniile bravului 
soldat Sveik“, o reușită producție a studiourilor cehoslovace. După 
cum vedeți, pare născut anume pentru acest rol.

teoriților, care poate atinge pînă 
la 260.000 km. în alte cuvinte, fre
carea produsă în momentul pă
trunderii satelitului în straturile 
mai dense ale atmosferei ar fi și 
ea mult mai redusă și nu ar trebui 
să genereze o căldură atît de mare 
încît să descompună „luna artifi
cială".

va comporta ca orice alt corp în 
cădere liberă, adică viteza sa va 
fi determinată de greutatea, volu
mul și altitudinea respectivă.

In aceste condițiuni, frecarea 
cu atmosfera ar supune satelitul la 
o temperatură de 1100 grade. Ori, 
dacă această temperatură este su
ficientă pentru a topi învelișul de

Pămînt- lună mapei P£ aerodrom
Intre satelit ți meteorit

După ample studii s-a ajuns la 
concluzia că răspunsul afirmativ 
la această întrebare s-ar putea ob
ține mult mai ușor decît se crede.

Unii specialiști ai acestei proble
me susțin că viteza satelitului arti
ficial — 29.000 km. pe oră — va 
fi mult mai mică decît viteza me-

Pe de altă parte, în timp ce me
teoritul intră cu iuțeală maximă 
în atmosferă, viteza satelitului ar 
fi redusă la numai 1.000 km. pe 
oră (adică mai puțin decît viteza 
sunetului) cînd cercurile din ce în 
ce mai mici pe care le va descrie 
în jurul pămîntului îi vor coborî 
altitudinea la circa 32 km. La o 
înălțime și mai mică, satelitul se

magneziu al sateliților actuali, 
există aliaje care rezistă la tempe
raturi mult mai mari și care sînt 
încercate acum pentru construcția 
turboreactoarelor. Folosind aceste 
noi aliaje, construcția satelitului 
artificial care să nu se descompună 
la întoarcerea spre pămînt ar fi 
rezolvată.

(Răspunsuri la întrebările din pagina 3-a)
1) Cambodgia.
2) Președintele Republicii Democrate Vietnam, Ho Și Min.
3) 600 miliarde franci și respectiv 1,5 miliarde franci.
4) In declarația Consiliului de Miniștri al R.D. Germane din 

27 iulie a.c. în care se fac noi propuneri cu privire la unificarea 
Germaniei. Principala propunere este aceia a unei confederații 
care să cuprindă cele două state germane și care exclude domi
nația unui stat german asupra celuilalt.

5) E vorba de Cuba și de greva generală organizată în spri
jinul mișcării de rezistență împotriva dictatorului Batista, care 
se bucură de sprijinul monopoliștilor americani interesați b» 
jefuirea bogățiilor Cubei.

6) Neil Mcelroy provine din marea burghezie. El este preșe
dintele Consiliului de Administrație al trustului „Procter and 
Gamble44 din Cincinnati, statul Ohio, una dintre cele mai mari 
societăți pentru fabricarea săpunului din Statele Unite. De ase
menea Mcelroy este directorul marilor societăți „General 
Electric Co.“ și „CbYyâler Corporation44 care deține importante

comenzi de materiale pentru ar
mată. Astfel se întărește contro
lul exercitat de trusturi asupra 
politicii guvernului S.U.A.

7) a. Ultimele propuneri 
ricane sînt în esență aidoma 
punerilor mai vechi care 
dovedit ineficacițatea.

b. In timp ce 
derea inspecției 
unei mari părți 
pra zonelor de 
lui polar, nu prevăd în zona 
inspecție aeriană țările din pactul 
de la Bagdad 
în apropierea 
Sovietice, țări 
meroase baze

c. Adevărata și principala pro
blemă a dezarmării nu este ins
pecția aeriană, ci interzicerea fo
losirii armei atomice, suspendarea 
fie și temporară a experiențelor 
cu armele nucleare și reducerea 
armamentelor clasice.

Localizarea punctului 
de întoarcere

Cum ar putea localiza însă sa- 
vanții punctul de cădere al sateli
ților recuperați ?

Stații de radio ar urmări traiec
toria satelitului și ar putea, să pre
vadă orbita sa pe măsură ce vi
teza s-ar micșora. In acest timp, 
aparate de calculat electronice ar 
măsura viteza unghiulară a sateli
tului în momentul trecerii sale 
prin cîrnpul lor .de observație. Ast
fel ar fi posibil să se determine— 
dacă nu punctul exact al căderii 
satelitului — în orice caz o zonă 
aproximativă înlăuntrul căreia ar 
trebui să . „aterizeze" acesta. A- 
ceastă zonă ar cuprinde o fîșie de 
pămînt largă de câțiva km. și lun
gă de mai multe sute de km. Pen
tru a preîntîmpina diferitele ele
mente necunoscute care ar putea 
modifica rezultatul acestor calcule, 
satelitul ar fi prevăzut cu un ra
dio-far care ar permite localizarea 
sa imediată.

ame« 
pro- 

și-au

ele prevăd extin- 
aeriene asupra 

a Europei și asu- 
la nordul cercu

ri©

și S.E.A.T O. aflate 
frontierelor Uniunii 
în care se află nu- 
aeriene americane.
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