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Partidul ne conduce
spre noi victorii!

\ lături de întregul nostru 
popor muncitor, tinăra 
generație a patriei noastre 

primit cu bucurie, cu entu« 
asin publicarea proiectului de 
irective ale Congresului al 
i-lea al Partidului pentru pla- 
îl de dezvoltare a economiei 
iționale pe anii I960—1965 și 
mtru programul economic de 
irspectivă. Acest proiect, apro- 
it ue plenara lărgită a C.C. al 
M.R. din 17-18 mai a.c. și su- 
is — conform hotărîrii plenarei 

unei ample și profunde dez- 
iteri de către organele și or ga
zările de partid și de către 
asele de oameni ai muncii, ur
ează să fie dezbătut și adcp- 
t de cel de-al 111-lea Congres
P.M.R.

Citind proiectul de Directiv» 
■ document de deosebită însem- 
itate in viața poporului nos- 
u, în lupta pentru făurirea v» fi

nul — simțim cu toții un fu
rnic sentiment de mîndrie. 
îndrie, pentru marile realizări 
ibindite sub conducerea parti- 
i.ui, mîndrie pentru perspecti
ve largi, minunate, insutleți- 
are pe care ni le deschide in 
ță. partidul iubit.
Așa cum se apreciază în pr°~ 
ctul de Directive, în perioada 
re * trecut de la cel de-al 
-lea Congres al P.M.R-, oa- 
enil muncii din țara noastră 
i obținut realizări de însemna
te iitorică in opera de con- 
rtiire a socialismului. Această 
■rioadă se caracterizează prin 
eșterea continuă a forțelor de 
oducție, lărgirea și consolida- 
a relațiilor de producție socia- 
îte, dezvoltarea proporționala 
economiei naționale pe o li- 

ie nîereu ascendentă și, pe a- 
astă bază, ridicarea nivelului 

» trai material și cultura! al 
jporukii muncitor.
Producția globală industrială 
i î: cu 65 la sută mai mare în 
163 față de 1955, realizindu-se 
i succes sarcina trasata de 
angresul al ll-lea cu privire la 
eșierea producției industriale 
i 60—65 la sută. Volumul pro- 
icțiej industriale va fi la sfir- 
tul acestui an, de 5 ori mai 
..re decit in 1938 Un succes 
semnat al oamenilor muncii il 
mstituie îndeplinirea cu a- 
oape un an mai devreme a 
revederilor planului de electri- 
care elaborat de partid pentru 
Iapa de 10 ani, 1951 —1960.
Politica consecventă a parți

alul, de industrializare socia- 
stă își găsește întruchiparea 
i ritmul susținut al dezvoltării 
ituror ramurilor industriei și 
i primul rind a industriei gre- 

Transformări de însemnătate 
torică au avut loc in agricul- 
iră. Sarcina trasată de Con- 
reeul al ll-lea al partidului ca 
i I960 sectorul socialist din 
gricultură să fie preponderent 
i suprafață și ca producție 
târfă a fost realizată încă de 
i sfîrșitul anului 1959. La 1 
sartie a-C- sectorul socialist din 
gricultură cuprindea 77 la sută 
in suprafața arabilă a țării Ș» 
este 76 la sută din totalul fa- 
îiliilor țărănești ; el asigură 
sa mai mare parte a cerealelor 
I altor produse vegetale pentru

Muncitorii 
iau cunoștință
E ora 7. Muncitorii Uzinelor 

„23 August' din București au 
început lucrul. La stația de 
radioamplificare u uzinei, se 
transmite prin difuzoare pro
gramul de la radio București, 
unde se citește rezumatul pro
iectului de Directive. Lingă un 
difuzor s-au oprit să asculte ci
tiră tineri din secția motoare. 
(Fotografia nr. 1).

Cum e și firesc , ziarele sint 
așteptaie cu nerăbdare și in
teres. Și iată că a sosit și ma
șina de la difuzarea presei. 
Difuzorii voluntari ajută la 
descărcarea ziarelor. (Fotografia 
nr. 2). Apoi difuzonrea volun
tară Ana lancu împarte zia
rele fiecărui muncitor (Foto
grafia nr. 3).

în timpul pauzei de lucru, 
în jurul lui Emanoil Zamfi- 
resell, responsabilul brigăzii 
nr. 13 din secția uzinaj s-au 
adunat mai mulți tineri. Ace
sta le citește cîteva din pre- 
vedereile proiectului Directi
velor Congresului partidului, 
pe care tinerii le ascultă cu 
deosebită bucurie și însufle
țire. (Fotografia nr. 4). 

>

fondul centralizat al statului. A 
crescut producția agricolă glo
bală și producția agricolă mar
fă.

întărirea continuă a econo
miei naționale își găsește ex
presia în creșterea venitului na
țional care va fi în I960 de circa 
1,4 ori mai mare decit în 1955 
și de aproximativ 2,7 ori mai 
mare decit in 1938.

Pe temelia trainică a sporirii 
producției industriale și agrico
le. a ridicării productivității 
muncii se îmbunătățește traiul 
celor ce muncesc, aproviziona
rea lor cu mărfuri industriale și 
produse agricole. Sarcina cu pri
vire la creșterea salariului real 
cu 30 la sută in 1960 față de 
1955, trasată de Congresul al 
ll-lea al P.M.R, a fost îndepli
nită și depășită, realizindu-se 
încă în 1959 o creștere de 33 la 
sută. Au crescut de asemenea 
considerabil veniturile țărănimii 
muncitoare. Volumul de desfa
cere a mărfurilor cu amănuntul 
prin comerțul socialist crește cu 
52 la sută in 1960 față de 1955. 
Vor fi depășite cu peste 16 000 
apartamente prevederile Direc
tivelor Congresului al ll-lea al 
partidului cu privire la constru
irea de locuințe pentru salariați.

Totodată, în anii 1955-1959 
s-au construit la sate circa 
330.000 locuințe. Succesele do- 
bindite confirmă justețea liniei 
generale a partidului nostru ba
zată pe aplicarea neabătută a 
învățăturii marxist-leniniște, care 
arată că singura cale de făurire 
a orinduirii socialiste este indu
strializarea socialistă, dezvolta
rea cu precădere a industriei 
grele și îndeosebi a industriei 
constructoare de mașini, trans
formarea socialistă a agriculturii, 
revoluția culturală.

La obținerea succeselor noa
stre pe frontul construcției so
cialiste un rol deosebit de im
portant îl are puternicul sprijin 
economic, tehnic și științific pe 
care ni-l acorda Uniunea Sovie
tică, relațiile de colaborare si 
întrajutorare tovărășească sta
tornicite Intre țările lagărului 
socialist.

Poporul nostru este conștient 
că toate marile sale realizări 
sint indisolubil legate de faptul 
că in fruntea sa pășește un ase
menea conducător înțelept cum 
este Partidul Muncitoresc Ro- 
inin.

Asemenea urcușului pe un 
munte înalt, unde fiecare pisc 
atins deschide in față o per
spectivă nouă și mai largă, cu
ceririle noastre pe drumul so
cialismului, sub conducerea în
țeleaptă a partidului, ne deschid 
noi și noi perspective ala unor 
noi și mari realizări în făurirea 
bunăstării și fericirii.

îndeplinirea prevederilor Di
rectivelor celui de-al ll-lea Con
gres al P.M.R. a creat premizele

La expoziția 
tehnică franceza

După cum s-a mai anunțat, 
săptamîna aceasta s-a deschis 
în Capitală Expoziția tehnica 
franceză.

in ziua de 19 mai, expoziția 
a fost vizitată de tovarășii 
Gheorghe G!ieorgliiu-De:. Chivu 
Stoica, Alexandru Moghioroș, 
Leonte Răutu. Alexandru Bîrla- 
deariu, Gli. Gaston Marin.

Ei au fost întîmpinați de

O dorință
Spre seară la Depoul de Io. 

coinotive C.F.R. București-Călă- 
ton\ trenul 5003 în direcția Mă- 
râsești era gata de plecare. De 
pj locomotivă, tînărul mecanic 
Vasile Mihăilescu ne a arătat 
bucuros ziarul in care s-a publi
cat proiectul Directivelor Con
gresului partidului.

— Sper ca peste cîtva timp

Mulțumire
Familia noastră, nea spus 

gospodina Neddcu Ecaterina. so
ția sudorului Nedelcu Ene, de la 
uzinele ..Vasile Roaită" ocupă 
astăzi în locul unei camere 
un apartament spațios și con
fortabil-

La prinz cînd am cumpărat 
ziarul am citit cu interes proiec
tul Directivelor Congresului al 

pentru progresul continuu, în- I 
tr-un ritm și mai înalt a) în- ! 
tregii economii naționale în anii 1 
următori- Tocmai pe aceste suc- , 
cese. de mare însemnătate se 
sprijină proiectul de Directive 
ale Congresului al I ll-lea al 
P.M.R, — program măreț de 
luptă a poporului nostru pentru , 
avintul continuu al economiei și 
culturii, pentru înflorirea patriei 
noastre dragi, pentru desăvârși
rea operei de construire a socia
lismului in Republica Populară 
Romină.

Sarcina fundamentala a pla
nului economic pe perioada de. 
șase ani, 1960—1965 — se ara- ■ 
tă in proiectul de Directive — 
este dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale a socialismului, creș
terea rapidă a forțelor de pro
ducție, in vederea desăvârșirii • 
construcției socialiste în Repu
blica Populară Romină.

Lnul din principalele obiective f 
ale planului de 6 ani este lărgi- , 
rea și consolidarea relațiilor de 
producție socialiste la sate, în- ( 
cheindu-se in această perioadă i 
procesul de transformare so
cialistă a agriculturi:.

Așa cum se subliniază în pro- 
îetul de Directive, în urma co
lectivizării agriculturii, relațiile 
de producție socialiste vor cu
prinde întreaga economie, car* 
va căpăta un caracter unitar.

In cadrul planului de 6 ani, 
principalele eforturi vor fi în
dreptate. în continuare, in di
recția industrializării socialiste, 
a dezvoltării cu precădere a in
dustriei grele, cu pivotul ei. in
dustria constructoare de ma- ; 
șini, care să asigure creșterea 
în ritm susținut a tuturor ramu
rilor economiei naționale

Valoarea producției globale 
industriale va fi în anul 1965 1 
de aproximativ 2,1 ori mai mare 
decit in 1959.

Principalele eforturi sa vor • 
îndrepta spre siderurgie, con
strucția de mașini, energie elec
trică, industria chimică, valori
ficarea rațională și superioară a ■ 
resurselor de minereuri, țiței. , 
gaze naturale, și masei lemnoase 
precum și spre intensificarea • 
lucrărilor de descoperire de noi 
zăcăminte ca-a *>ă lărgească 
baza de materii prime.

Atenția principala în dome
niul dezvoltării industriale se 
va acorda sporirii producției si
derurgice pentru satisfacerea în 
măsură din ce în ce mai mare 
a nevoilor crescînde de oțel și 
laminate ale economiei naționa
le. Obiectivul industrial cel mai 
important în perioada 1960— 
1965 este noul combinat siderur
gic de la Galați, pîrghie hotărî- 
toare în dezvoltarea întregii e-

„Scînteia tineretului"
(Continuare în pag. 3-a)

Jacques Emile Paris, ministrul 
Franței la București și de mem
brii ai legației Franței.

In cursul vizitei, specialiști 
francezi au p-ezentat oaspețHor 
produse d n diferite ramuri ale 
industriei franceze.

A fost de față Titus Crlsțu- 
reanu, vicepreședinte al Came
re: de Comerț a R.P. Romine.

(Agerpres)

să conduc șl eu o locomotivă
Diesel-e’ectrică din cele 330 
cu care va fi înzestrată calea 
noastră ferată. Cînd mă întorc 
din cursă, merg la noile cursuri 
profesionale, care funcționează 
in depou. Mă pregătesc să devin 
conducător de locomotivă Diesel- 
electrică.

Illlea și m-am bucurat nespus 
de mult gîndindu-mă la viitorii 
locatari ai celor 300.000 de 
apartamente ce se vor construi 
în anii următori.

La fel ca mine mii de mame 
își vor crește copiii în cele mai 
bune condițiuni.

Pentru aceste condiții, pentru 
viața noastră de azi, eu mulțu
mesc din inimă partidului.

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Inererului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Proiectul Directivelor Congresului al Ill-lea al P. M. R.

„Bucură, însuflețește, cheamă"
„Citește și vezi 
cum o să fie!"
Pauza de dimineață, de la 

ora zece fără un sfert, de 
ieri, un grup de muncitori ai 
Uzinei ..Republica- din Capi
tală: ș-au petrecut-o în parcul 
din curte, la umbra copacilor. 
A fost o pauză obișnuita desi
gur. totuși, prin ceea ce s-a 
petrecut in aceste 15 minute ea 
â fost neobișnuită memora
bila.

Era deci ora zece fără un 
sfert. Sosiseră ziarele. Le-au 
deschis cu înfrigurare și emo
ție. Privirile s-au repezit asupra 
paginilor, vrir.d să cuprindă to
tul deodată. Apoi s-au așezat 
pe iarba și cineva a început să 
citească cu glas tare. TI a seu 14 
tau cu gravitate, cu o desăvir- 
șită atenție. Fiecare cuvint avea 
o rezonanță neobișnuita, fie
care cuvint și cifră se cereau, 
a î; reținute și cugetate cu o 
adincă seriozitate.

Desigur, n-au putut citi prea 
rr. ::i arest răstimp scurt. 
S-au interesat în primul rind 
de cgea ce proiectul Directive
lor prevedea în legătură cu ra
mura i:i care lucrează ei. Apoi 
fiecare și-a pus în buzunar „a- 
b?:iamentul", impăturindu-1 cu 
grijă, II va studia după lucru, 
c;i" atenție și minuțiozitate, va 
chibzui asupra fiecărui cuvînt, 
va medita, va reveni asupra 
u:iei fraze, asupra unei cifre, 
patrunzind rostul și sensul ei 
adine.

Puțin timp după aceasta am 
stat de vorbă cu Cițiva dintre 
muncitorii din brigada de tine
rei a coimuiistului Marții Cer- 
nițeanu. Cerni țea nu e un bărbat 

•potrivit de: statură, cu fața ușor 
rumenită de dogoarea țevilor 
incandescente care se rostogo
lesc prin laminorul condus de 
el. Scria ceva într-un registru, 
ghid: tor. Era un șir de cifre. 
A priceput fără să-i mai spun 
pentru ce-1 vizitez. A stat 
puțin pe gi riduri. ziinbitid im
perceptibil, reținut.

— N-am avut vreme să citim 
p.-ea mult. /

Era predispus spre o discuție, 
spre mi schimb de păreri.

— Ce zici, se prevăd lucruri 
extraordinare, nu ? Citești un 
rind, o cifră și pe urma râmii 
și te tot gîndeștî. Ai văzut, va
loarea producției globale indu
striale ? O să fie în *65 de 2.1 
ori mai mare decit acum. Dum
neata ești reporter, ai umblat 
mai nr.vlt prin țara. Dacă acuma 
pe unde mergi vezi la tot pa?. ! 
aiîtea' uzi-ne și șantiere noi (c?.e 
întreprinderi noi - s-au dat in 
funcțiune din ’55 pină-n *59, — 
101, nu?) — atunci gindește-te 
cum o s-arate țara asta cînd o 
s-avemi industrie încă de 2,1 
ori ca pe-atîta !

■Privirea lui Cernlțeanu mă 
îndeamnă să visez spre acele 
vremuri pe care mîinile și min
țile noastre le vor apropia ne
crezut de re.pede.

Un băiat mărunțel,- pe care 
nu-1 observasem pînă atunci, 
îmi ia ziarul din mînă și-l des
face repede.

— Ia citește ici, îmi arătă el 
cu o mîndrie pe care nu în
cerca să și-o rețină. Apoi ci
tește tot el cu glas tare : „...se 
va construi și instala un nou 
laminor de țevi de 6 țoii cu o 
capacitate de 60 mii tone/an 
la uzina „Republica- d:n Bucu
rești-. Ce zici ?

Așteaptă desigur un cuvînt de 
laudă, o felicitare, de parcă a- 
ceasta ar fi o victorie a lui per-

ZON BĂIEȘU

(Continuare în pag. 3-a)

Intre colectiviști, pe cîmp
CONSTANȚA (prin 

telefon de la cores
pondentul nostru). — 
La 12 fără cîteva mi
nute, patru motoci- 
cliști de la gospodă
ria agricolă colec
tivă ^.Alexandru Ma
trosov" au pornit 
pe cîmp cu o mi
siune urgentă. A- 
ceștia erau : fierarul 
Șuie Carol, brigadie
rul Popescu Mcolae. 
tînărul Teja Petre și 
(trojan Dumitru, pre
ședintele gospodăriei.

* Misiunea — pe care 
și-au luat-o voluntar 
— era împărțirea pe 
cîmp, la echipe și 
brigăzi, a ziarelor 
abia sosite cu tre
nul. Pe unul din mo- 
tocicliști l-am înso
țit și eu. Am po
posit la cîțiva kilo
metri de sat, la o 
uriașă tarla cu sfe
clă de zahăr, la bri
gada complexă con
dusă de utemistul 
Chițu Timotei. Co
lectiviștii terminase
ră masa. Motociclis’ 
tul a fost întîmpinat 
cu bucurie. Imediat 
oamenii s-au slrins

roată în jurul tînă- 
rului brigadier. A' 
flaseri cu toții, as- 
cultind dimineața ra- 
dio-ul, (aproape 90 
la sută din colecti
viștii de aici au a- 
parate de radio, iar 
restul difuzoare), că 
in ziarele de azi va 
fi publicat proiectul 
de Directive al Con
gresului al III lea al 
PM.R

Brigadierul a în
ceput să citească din 
ziar proiectul Direc
tivelor Congresului. 
Colectiviștii ascultau. 
In repetate rinduri 
lectura a fost între
ruptă. Unii cereau să 
se recitească cite un 
paragraf. S'Ou oprit 
cu toții la paragraful 
cu privire la mecani
zarea agriculturii, 
unde scrie : „...in
anul 1965 vor reveni 
pe un tractor fizic 
100 ha. teren arabil 
față de 270 ha. în 
1959".

— M-am înscris 
în colectivă cu dra
gă inimă — spune 
după ce ascultă pro
iectul de Directive

------ION BRAD---------- 

PARTIDULUI
In fiecare litera din care
Cuvîntul tâu își ia spre inimi zborul
E o logodna șî-o îmbrățișare
A tinereții de-azi cu viitorul.

în fiecare literă e-o vrere,
O aripă de-oțel spre-azur svîcnită
Și dinspre comuntem o adiere,
Ca-n mai, dinspre livada înflorită,

In fiecare literă pu’sează
Noi ritmuri vii, cascade de lumină, 
înțelepciunea ta de-a pururi trează 
Și dragostea ți-o-nchinăm, deplină.

Cuvinte dragi, cimp larg de flori prin cere 
Trecind, in plină zi, doar c-o privire, 
Obrazul ni se-nvăiuie de soare 
Ca de-un polen de vis Ș« nemurire.

Furnica slovei duce-un munte-n spate, 
Munte ce-l creștem noi cu hărnicie — 
Înfăptuind furnale și palate,
Piine, oțel, cyint și poezie.

întrecerea socialistă în cinstea celui de al III-Iea Congres al P.M.R.

CE ÎNSEAMNĂ „MAI BINE"
Vin mai de dimineață ca de 

obicei. Muncesc mai bine, sint 
mai atenți cu fiecare lucru pe 
cared fac, mai severi cu ei în
șiși decit acum doi ani. un an, 
sau chiar cu cîteva luni în urmă. 
Și totuși, seara tirziu, cînd 
se întoarce spre casă, înainte de 
a se despărți, Marin Chiru se 
oprește cîteva clipe și privește 
în ochii lui Vasile Lupu, nemul
țumit.

— Auzi, Vasile ! Pe băieții 
ăștia ai noștri ar trebui să-i aju
tăm mai mult.

Și cei doi mai răndn să dis
cute, să se sfătuiască despre ceea 
ce va trebui ca mîine să fie fă
cut mai bine decit azi.

Sint doi dintre tinerii crescă
tori de animale de la G.AS. 
Ciorogirla, regiunea București. 
Intr-o adunare generală deschisă 
a organizației U.T.M., utemiștii) 
toți tinerii gospodăriei au hotîirîl 

tovarășul Ion Moro- 
va, șeful unei echi
pe din brigadă, dar 
atunci nici prin vis 
nu-mi treceau aseme
nea lucruri. închi- 
puiți-vă ce recolte o 
să avem în ’65. De 
drag să muncești-

Oamenii il ascultă 
și se gindesc. Da. 
mult va crește a- 
tunci belșugul colec
tivei. al lor.

— Dar ia gindeș
te-te la ziua cînd 
toate lucrările agri
cole vor fi mecani
zate, îi răspunde alt
cineva. Uite, scrie 
aici negru pe alb. 
150.000 de tractoare. 
Nici un sat fără lu
mină electrică. Civi
lizație, nu glumă.

Oamenii citesc ia
răși unele pasaje, 
,.întorc" cifrele pe-o 
parte și pe alia, 
chibzuiesc, compară. 
Și le crește inima 
de bucurie, de mîn
drie, de recunoștință 
față de partidul care 
le-a arătat drumul 
cel bun pe care să 
meargă.

I. ȘERBU 

ca în cinstea celui de-al lll-lea 
Congres al partidului fiecare să 
muncească mai mult, mai bine, 
să învețe cu mai multă seriozi
tate fi perseverență.

— Să facem în jurul fiecăruia 
un loc model de muncă — au 
hatârit tineriL

Pi nu la 20 iunie tinerii din 
sectorul zootehnic au hotărît 
să-și indeplinececâ planul la pro
ducția de lapte pe trimestrul al 
ll-lea al acestui an, să mărească 
sporul de greutate zilnică la vi
ței. sâ reducă prețul de cost la 
hectolitrul de lapte cu 14 lei, 
să sape și să amenajeze gropile 
necesare însilozării celor 600 
tone de porumb siloz pe care 
s-au angajat si le însilozeze 
prin muncă voluntară și altele. 
A doua zi, inginerul Gheorghe 
Dateș, secretarul comitetului 
U.T.M. din gospodărie, s-a dus

„Aș 
sâ lucrez și

în dormitoare, în sălile de 
lectură, în curtea căminului nr- 1 
al studenților politehniști din 
București, peste tot, domnea în 
cursul dimineții de ieri o agi
tație deosebită. Grupuri de slu- 
denți și studente, citeau plini de 
bucurie și cu entuziasm în ochi 
Proiectul Directivelor Congresu
lui al lll-\ea al P.M.R. pentru 
pianul de dezvoltare a economiei 
naționale pe anii 1960—1965 și 
pentru programul economic de 
perspectivă. Lectura ziarului era 
întreruptă din cînd în cînd, 
aprinzîndu se discuții vii, co
mentarii pline de verva speci
fică vârstei lor pe marginea unor 
anume pasaje apropiate direct 
de viața, de preocupările, de 
perspectivele lor.

— Auziți băieți, atrase atenția 
colegilor din jurul său, studen
tul Fasile Simionescu care în
cepu să citească cu voce puter
nică, cu o mîndrie evidentă în 
glas, urmărind cu creionul rin
ei urile ziarului: obiectivul indu
strial cel mai important în pe
rioada I960—1965 pentru reali
zarea căruia vor fi concentrate 
însemnate mijloace financiare și 
(de aci studentul sublinie fie
care cuvint) cele mai bune forțe 
tehnice și organizatorice, este 
construcția noului combinat si
derurgic la Galați, pîrghie ho- 
tăritoare în dezvoltarea întregii 
economii naționale...

Fostul tehnician, acum student 
în anul I al Facultății de me
talurgie Fosile Simionescu se 
opri din citit. Continuă ca pen
tru sine, ținindu-și ochii aple- 
câți pe ziar:
— Tare ași vrea să pol lucra 

și eu acolo... la viitorul combi
nat din Galați... Vă dați voi 
seama ce înseamnă aceste cu
vinte: cele mai bune forțe teh
nice și organizatorice-..

— Ba bine că nu — îl între
rupse Constantin Cernat student 
în anul II al aceleiași facultăți. 
Asta înseamnă un studiu serios 
și perseverent, cercetare științi
fică sistematică, lupta pentru ob
ținerea unor rezultate cit mai 
bune la învățătură. Asta în
seamnă cu alte cuvinte să mun
cim, în așa fel, cit om fi pe 
băncile institutului, incit să fim 
la înălțimea condițiilor de viață 
și studiu, la înălțimea perspecti
velor pe care partidul ni le cre
ează... Aceasta trebuie să facem 
și te asigur ci rom reuși să 
muncim și intr-un asemenea 

la tovarășul Dumitru Popa, or
ganizatorul de partid.

— Am venit la dumneavoastră 
cu o problemă. Noi, tinerii, vrem 
să facem din sectorul zootehnic 
un loc de muncă model. Am 
vrea su ne dați un sfat...

— Bine, dar întii să mergem 
acolo, la fața locului.

Cei doi i-au găsit pe tinerii 
din brigada zootehnică lucrînd 
de zor. Desenau graficele de pro
ducție și prindeau pe pereții 
din camerele îngrijitorilor afișe 
și lozinci.

Organizatorul de partid și-a 
rotit privirea in jur.

— E bine că ați hotărît să tă 
faceți locul unde munciți curat 
și frumos. Și, bineînțeles că la 
un asemenea loc de muncă plă
cut, și rezultatele or si fie mai 
bune, a adăugat el zîmbind. An
gajamentele voastre sint frumoa
se. Pentru ca să le îndepliniți 

vrea 
eu acolo!“

combinat cum va fi cel de la 
Galați.

— Dar de ce v-ați oprit nu
mai la combinatul de la Galați? 
Ori unde pe întinsul țării sint 
uzine, sint șantiere, fabrici, și 
vor continua să se ridice altele 
noi unde ne vom putea valori
fica cunoștințele, unde mari fapte 
de muncă ne vor aștepta, inter
veni în discuție Vasile Mărgi- 
neanu, student în anul II al Fa
cultății de energetică. Eu oș 
vrea să muncesc oriunde, în 
uri care centrală electrică, fie cu 
aceasta se găsește la Borzești, 
Paroșeni, Grozăvești, fie că se 
găsește la Bicaz, Ploești, Luduș. 
Perspective mari au toate între
prinderile, toate uzinele și cen- 
trulele din patria noastră. Este 
atit de grandios acest plan de 
perspectivă incit am mereu sen
timentul că nu pot înțelege încă 
uriașele realizări care vor avea 
loc la noi în țară în viitorii ani...

— Uite, este aci un capitol 
care mă interesează în mod deo
sebit îi luă vorba din gură stu
dentul Șerban Cîrsteanu din anul 
IV electrotehnică care citea ală
turi ziarul: producția principa
lelor produse ale industriei lem
nului va crește in 1965 față de 
1959 la placaj de patru ori, la 
mobilă de circa 3 ori și se vor 
produce in 1965 peste 300.000 
tone plăci aglomerate și fibro- 
lemnoase... Știți de ce mă inte
resează in mod deosebit ociest 
capitol? Pentru că în intenția 
mea este ca după terminarea fa
cultății să lucrez in orașul 
natal, la Suceava, ca energeti- 
cian intr-unui din marile com
binate forestiere care vor fi ri
dicate acolo...

Discuții asemănătoare acestora 
aveau loc pretutindeni in incinta 
căminului nr. 1 al studenților po
litehniști din București. Viitorii 
ingineri citeau și comentau ew 
tuziast, Directivele partidului cu 
mindria unor oameni care în 
viitorul apropiat vor fi unii din
tre aceii care le vor da viață, 
cu entuziasmul viitorilor con
structori a unei vieți îmbelșu
gate, cu încrederea și dragostea 
nețărmurită față de înțelepciu
nea cu care partidul ne călăuze
ște pe drumul glorios al socia
lismului.

FLORIAN BORZ

nu vă trebuie deloc eforturi 
extraordinare. Trebuie să res
pectați cu sfințenie regulile de 
hrănire și curățenie, rețetele, 
orarul. Ăsta e tot „secretul1* ca 
vacile să dea mai midt lapte, iar 
vițeii să crească în greutate. 
Asta vi se cere. Deacum o să ne 
vedem în fiecare zi, o să ne sfă
tuim împreună.

I-a chemat apoi lîngă el pe 
cei trei tineri candidați de 
partid : Ioana și Vasile Lupu și 
Marin Chivu, și i-a sfăkiit părin
tește :

— Vouă vă revine o sarcină 
în plus. Să vă faceți bine trebur 
rile voastre, dar să vegheați și 
asupra celorlalți, să-i ajutați în
deaproape la fiecare muls, la

NICOLAE BARBU

(Continuare în pag. 3-a)

1Foto : N. STELORIAN
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Intr-o viitoare exploatare petroliferă automată, ooerator de $e--v<‘ vor putea vedea pe tabloul 
de comandă, întregul proces ce se desfășoară sub pămint

Cum poate fi recuperat
un satelit artificial ?

Se știe că odată intrat in 
orbită, satelitul artificial se de
plasează fără motor, cu prima 
viteză cosmică (corespunzătoare 
înălțimii orbitei respective). In 
această situație se află acum 
nava-satellt sovietică

Nava-satelit își păstrează 
foarte bi-ne energia pe care i-au 
comunicat-o motoarele-rachetă 
înainte de intrarea sa în 
orbită. Cum poate fi încetiniți 
totuși mișcarea navei, pentru ca 
ea să coboare la comandă, în- 
dreptîndu-se spre Pămint ? Evi
dent pentru aceasta este necesar 
ca Ia bordul navei să existe un 
așa numit motor-rachetă contrar, 
care trebuie să-i furnizeze ener
gia — destul de mare — ce
rută de operația de frinare.

Jetul de reacție al motorului 
contrar este dirijat pe direcția de 
înaintare a satelitului. In acest 
caz, forța de reacție devine for
ță de frinare ; dacă ea atinge o 
valoare corespunzătoare, izbu
tește să scoată nava din situa
ția de satelit artificial al Pă- 
mîntului.

înainte de toate, este necesar 
ca în urma semnalului-comandă 
emis de stațiile terestre sovie
tice, să se producă separarea 
cabinei de restul navei-satelit 

o operație preliminară, difi
cilă, care presupune utilizarea 
unor sisteme de deblocare per
fecționate.

Pentru executarea operației 
de desprindere a cabinei, s-ar 
putea folosi mijloace pirotehnice, 
armate cu focoase radio, co
mandate de la distanță. Semna
lul de comandă s-ar adresa. în 
acest caz, elementului focos 
care, printr-un circuit corespun
zător ar amorsa mici încărcă
turi explozive al căror efect s-ar 
concentra asupra butoanelor de 
înzăvoiîre a cabinei, retezin- 
du-le. Același lucru s-ar putea 
realjza și prin sisteme electro
magnetice care la primirea sem
nalului de comandă emis de 
stațiile terestre ar scoate ză
voarele de blocare din locașu
rile lor, eliberind astfel cabina. 
Dezăvorîrea se tnai poale face 
și prin mijloace hidraulice sau 
pneumatice, comandate de un 
mecanism interior, acționat prin 
radio sau mecanic, de către cos- 
tnonaut — cînd la bordul sa
telitului se va afla un om.

După ce s-a realizat detașa
rea cabinei de restul navei, 
dacă nici unul din cele două 
coipuri nu a primii un impuls 
suplimeniar. după o anumită di
recție, cabina Și satelitul con
tinuă sâ se deplaseze împreună. 
Dacă însă prin operația de des
prindere a cabinei se comunică 
acesteia și o mișcare laterală 
sau spre înainte, ea se separă 
complet de satelit, dep!asîndu-se 
pe o orbită proprie.

Este posibil ca după dezăvo- 
rire sâ intre in funcțiune un 
mic motor-rachetă auxiliar care 
să promoveze cîeptasarea relati
vă a uneia din părți Se aprind 
apoi motoarele-rachetă contrare, 
ca e dacă sînt orientate corect 
pe direcția convenabilă scoaterii 
salepului din orbită, reușesc să 
reducă viteza acestuia și să-l 
apropie astfel de Pămînt.

Ce înseamnă a orient^ corect 
un motor-rachetă contrar r Acea
sta înseamnă a îndrepta 
său de reacție exact pe direcția 
de mișcare a satelitului Numai 
așa consumul de combustibil ce
rul de funcționarea motorului 
este redus la o cantitate strict 
necesară.

Orientarea motorului se poate 
face în mai multe feluri: prin 
deplasarea unor palete de gra-

Ing. D. St Andree teu

Răspunsuri 
la întrebării» 

cititorilor

Șl aceasta proHetnl. așa cum a 
demanatrai-o eu prilejui faw- 
grafieru .reversului* Lumi, când 
stația automat! interplanetară 
soxieeei a fast orientală cm 
mare precizie spre . ofaeclul* de 
fotografiat Și. să nu uitâra că 
această operație a fast eiectuaiâ 
la o depărtare de aproape o 
jumătate de milion de kilometri 
de Pămint!

In experiențele următoare. 
Cind Se va pune problema recu- 
perlHi cabinei va k necesar si 
se asigure acesteia o formă spe
cială, «daplabua traversăm at- 
mosterei dense. Ptotra a se în
lătură pencotoi ineâlâră aerodi
namice, cabina trebuie să ia 
fe.-ma unui planor, cu suprafața 
aripilor vartabiU SalriiM devme 
așadar un rachetopian. adică 
un planoi cu aripi eacamoubik 
și înzestrat cu motoare-rachelă 
contrare.

Planorul trebuie cufandai lent 
și sub un unghi foarte ane in 
atmosfera densă, iar aterizarea 
lui se face prin apropiere ori
zontală, de preferat, pe suprafața 
netedă și intinsă a oceanului.

Pe iot timpul coboririi navei, 
stațiile terestre mențin legătura 
radio cu aparatura sa de bord. 
Un radioemițător instalai in 
cabină comunică in permanentă 
semnalele de poziție care ajută 
la urmărirea evoluției sale

Pe ultima porțiune a traiecto
riei de coborire se poate aprinde 
din nou un motor rachetă contrar 
care reduce la o valoare minimă

Acea-
jetul

în localitatea Rucha-ltice (R. 
Cehoslovacă) s-a instalat un 
turn de perforare de 60 metri 
cane va fi folosit la perforări 

geologice*

romînească

De vorbă cu acad prof, Eugen Bădărău
Două consfătuiri științifice internaționale ce au avut loc recent la 

Rapallo (Italia) au venit să consfințească dirț nou apqrtul pe care-l 
aduce știința rpmiueasca la dezvoltarea științei contemporane pre
stigiul de car? se bucură aceasta peste ho^rele țărij.

O scurtă declarație pe care acad, prof, Eugen Bădărău directorul 
Institutului de Ffafcă al Academiei R.P.R., a făcut-o unui redactor 
al ziarului nostru prezintă cititorilor noștri aportul științei romî- 
neșți la aceste reuniuni științifice.

— în ftafia ne-a spas profesorul au avut loc recenț două con
sfătuiri științifice : reuniunea comitetului internațional de acustică 
și reuniunea comitetului internațional de electrotehnică care s-au 
bucurat de participarea unora dintre cei mai de seamă fizicieni din 
UjR.S.S., R. Cehoslovacă. R. P. Polonă. R. P. Ungară, S.U.A-, 

Franța, Austria, Elveția și alte țări.
In cadrul ședințelor primului comitet unde s-au dezbătut pro

bleme legate în primul And de acustica arhitecturală, în al doilea 
rind de combaterea zgomotelor și în al treilea rînd o serie de 
probleme de acustică fiziologică, eu am prezentat pe baza cercetă
rilor școlii rainînești de acustică, o serie de completări care vor servi 
unei mai bune standardizări a materialelor acustice.

De asemenea în cadrul comitetului electrotehnic, pe baza expe
riențelor efectuate în laboratoarele științifice romînești și în pro
ducția difuznarelor am făcuț o serie de propuneri pentru îmbună
tățirea standardelor în construcția acestor a.parate.

Propunerile noastre — rod al avîntului cercetărilor științifice 
romînești din anii cRn ^rmă — au fost primițe cu mult interes de 
parțicipnnții la acestț consfătuiri, urmi nd ca ețe să fie puse în 
viitorul apropiat in dezbaterea membrilor Organizației Internațio
nale de Standarde,

In minunata istorie a știin
ței și tehnicii epoca noastră 
va intra ca epoca celor mai 
fantastice realizări ale știin
ței și tehnicii.

în cițiva ani, oamenii de 
știință au făcut pași pe 
tea dezlegării tainelor 
tuni.

De la captarea energiei
cleare și pînă la crearea unor 
corpuri cerești artificiale — 
iată lărgimea frontului științi
fic pe care oamenii de știin
ță din zilele noastre, în frun
te cu savanții sovietici, au 
obținut succese de excepțio
nală importanță.

Care vor fi căile viitoare 
ale dezvoltării științifice ? Ce 
ne va aduce știința viitorului? 
Iată întrebări pasionante 
pe care și le pun milioane 
de locuitori de pe glob ce 
urmăresc eu uimire uriașa 
dezlănțuire de forțe ce are

loc pe frontul științei și 
tehnicii 
cerând 
ceste întrebări, doi 
tați reporteri de la 
somolskaia Pravda", M. Vai 
siliev și S. Guscev, au 
avut lăudabila inițiativă de 
a se adresa la 29 dintre cei mai 
de seamă cercetători sovietici 
cerindu-le să vorbească citi
torilor despre perspectivele 
dezvoltării științei contempo
rane. întrunind în paginile 
unei cărți convorbirile pe 
care le-au avut cu proemi- 
nenți oameni de știință, re
porterii de la „Komsomolska- 
ia Pravda" au alcătuit un mi
nunat reportaj al dezvoltării 
științei in deceniile care vor 
veni, a interesantă frescă a 
marilor drumuri ce se deschid 

ființei tehnicii con-

d X-*

S. IOACH1M

Emil Racoviță
Anul 1957 a marcat o epocă 

nouă : începînd de la qceasto 
dată, toate explorările și toți 
exploratorii ne apar într-o lu- 
minq cumva diferită de cea de 
pînă acum. Intr-adevăr, la sfîr- 
șitul lui 1957, lansînd primul sa
telit artificial, omul nu numai 
că a inceput să exploreze cos
mosul ; într-un fel, el a început 
să folosească pe scară indu
strială și emisari teleghidați, robi 
mecanici care să-l înlocuiască. 
E drept, au existat și pînă a- 
tuncî sonde aruncate în mare, 
baloane lansate în inalturi, dar 
asemenea aparate „inteligente”, 
aproape umane, cum sînt sate
liții, cum este acel „fotograf” 
amator care a fost in stare să 
surprindă fața pe care pudica 
Lună și-o ascunsese totdeauna- 
asemenea „exploratori" nu s-au 
mai pomenit.

Dintr-odată, meseria de ex
plorator - meserie „veche” în 
care era nevoie să explorezi 
punîndu-ți la bătaie propria ta 
piele, propria ta inimă, propria 
ta rqșuflarq din piept, propria 
viață, gata, să se piardă cum 
s-a pierdut aceea a Iul Ma
gellan sau Cook - dintr-odată 
această meserie, deși și qzi exi
stă exploratori moderni, în Arc
tică sau Antarcti-dă, a căpătat un 
oarecare iz de vechime roman
tică, aparține nu chiar de pe
rioada celor trei mușchetari, 
dar niqi prea departe nu e ; nu 
vorbim de exploratori, ci doar 
de meserie. Exploratorul „nou" 
e cel, pe cale de apariție, al 
Cosmosului, cel de mîine pentru 
care nava-satelit sovietică cer
cetează în prezent terenul : cît 
despre exploratorii de pe pă
mînt, ei parcă ar pleca „în ve
cini".

Privim cu admirație, ca la un 
erou al altei epoci, înspre tînă 
rul naturalist romîn Emil Raco
viță, care în 1857, la 28 de ani 
s-a îmbarcat pe corabia „Bel
gica” să exploreze pe îndelete 
țărmurile Polului Sud, marele 
pămînt explorat prima oară de 
rusul Bellinghansen. Primejdioa
să expediție, de vreme ce micul 
vas a rămas 13 luni prins de 
ghețuri, de vreme ce doi mem
bri ai expediției au murit, de 
vreme ce, la minus 40 grade, 
numai cu o luptă titanică restul 
expediției a putut să-și conti
nue cercetările, să dea științei 
primele cercetări făcute sistema
tic, multilateral, de-a lungul 
unui an întreg, inclusiv în re-

giunî nou descoperite, și - nu 
e puțin, lucru — să scape cu 
viață.

Racoviță, așa cum ni-l arată 
însemnările sale, a fost un om 
fermecător, iar curajul său a 
fost curajul unui om modest și 
plin de bun simț, bărbat ade
vărat, căruia nu-i plăcea șă se 
laude. Gîndiți-vq numai 
mătorul lucru: 
rile de om de 
rul are poate 
pronunțat de 
savantul care 
singurătatea ,. __ _
tre explozivi, microb* sau radia
ții, infruntînd taine de secole, 
dep!așîndu-se „în timp“, nu în
flăcărează imaginația în aceiași 
măsură ca exploratorul, care se 
deplasează în spațiu, în deco-

Iq qr- 
dintre toate tipu* 
știință, explorqto- 

nimbul cel mai 
om extraordinar ; 
își riscă viqța în 
laboratorului, în-

Oameni 
neînfricați

ruri exuberante, și pentru care 
pericolele par mult mai evi
dente. Ei bine, Racoviță, cu o 
pudoare de om curajos, nu bate 
mpnedă din 
explorator ; 
și de talentul 
umorul joacă . T __ .. _.
caută să reducă extraordinarul 
la proporțiile faptului obișnuit 
și chiar familiar ; d-e pildă defi
niția pe care o dă pinguinilor, 
în însemnările sale de călătorie 
„Spre Polul Sud“ te înveselește 
grozav și te face să simți că 
lumea exotică a pinguinilor are, 
la urma urmei, unele asemănări 
comice cu lumea noastră cea 
de toate zilei3. Și nici aici, gă
sind două „societăți**, cea a
pinguinilor individualiști și cea 
organizată pe baze colectiviste, 
Racoviță, cu tact și umor, nu 
pierde prilejul de a aminti sim 
patiile sale pentru organizarea 
științifică a societății, pentru 
progres. Semnătura socialistului 
Racoviță se găsește glături, de 
cea a lui EngeTs și a altor mi- 
litanți pe actul prin care ziua de 
1 Mai e proclamată ziua inter
națională a celor ce muncesc.

Dedesubtul unor imagini ale 
lui Racoviță trăiește lirismul 
unei epoci în care, dacă nu exi
sta nici spârgătpr de gheață 
atomic, nici helicopter, nici

isprăvile sale de 
dimpotrivă, ajutat 
său literar în care 

un rol mare, el

avion, exista in schimb, ca șt 
azi, omul, curajul omenesc, cu
riozitatea omenească și într-o 
măsură poezia luptei omenești 
pentru cucerirea naturii. Firește, 
epoca veche era neprielnică 
științei, vechiul regim era vrăj
mașa1 științei care nu dădea re’ 
zultate imediate pentru exploa-? 
tarea omului de către om; mi
zeria, persecuțiile, mai ales la 
noi, nu le lipseau oamenilor de 
știință. Și totuși exista poezia 
luptei omenești pentru cucerirea 
naturii, Iată-l pe Racoviță fă- 
cîndu-și culcușul la rădăcina 
unui fag antarctic ; iată-l pri
vind, cu interesul aprins al 
naturalistului, spre lupul-vulpe 
Zorrp, mai lung de un me
tru ; iată-l excminînd caii săl
batici, preeria, oamenii elu
dați și pitorești numiți gauchos 
și pe siniștrii desperados, iată-l 
infruntînd colonadele ghețarilor 
care se înalță în față-i reci, 
albe ca niște catedrale, iată 
„Belgica", o coajă de nucă în 
furtună, ascultați acum pe co
mica focă muzicală care gîngu- 
rește, cîrîie și sforăie, și, în 
sfîrșit, afundațivă cu moldo- 
veanu1 Racoviță în lu-mea de 
miracol a stalactitelor și sta
lagmitelor, printre formele și 
culorile cînd aprins orbitoare, 
cînd cețoase, întunecate, miste
rioase, ale peșterilor cercetate 
de noua știință pe care Raco
viță a denumit-o, ca unul din 
fondatorii ei, „speologie**. Mare, 
interesant este universul, fie și 
numai bătrînul nostru glob, fie 
și doar țara noastră, sau chiar 
numai o regiune sau alta - șl 
e ciudat cind te gîndești că mai 
există cîțiva oameni tineri, unii 
intitulîndu-se chiaF geologi sau 
mai știu eu ce, care socotesc că 
singurul lucru de dorit și 
interesant pe lume este să aî o 
repartiție la București.

Tehnica avansează, satelitul 
circumlunar al anului 1959 nu 
seamănă cu corăbioara sud- 
polară a anilor 1857—1859, me
seria de explorator pare înve
chită în unele privințe și totuși 
figura marelui explorator romîn, 
ca și atîtea alte chipuri, în loc 
de a părea îndepărtate, dimpo
trivă, sînt parcă tot mai aproape 
de noi, tot mai prezente în ac
tualitatea noastră. Pentru că 
niciodată nu piere ceea ce este 
mare în curajul omului, în do
rința lui de progres.

SERGIU FARCAȘAN

Anestezie fără... anestezic!
Ati asistat vreodată la o ope

rație ? Sau poate ați fost su
pus unei intervenții chirurgi
cale ? In orice asemenea caz, 
ceea ce dorește în primul rind 
pacientul aflat pe masa de o. 
peratie este șă nu simtă nici 
o durere Și aeest lucru este 
astăzi posibil pe deplin dato
rită metodelor moderne care 
stau la disDOzitia chirurgilor.

Suprimarea durerii a fost țină 
din vechile dorințe ale omului. 
Mijloacele pentru realizarea a- 
cestui deziderat au variat însă 
In raport cu evoluția cunoștin
țelor oamenilor Primele sub
stanțe care au alinat durerea 
bolnavilor au fost cele din 
plante. Mătrăguna, semințele 
de mac și alte multe vegetale

au fost folosite în acest scop 
de popoarele primitive, 
cuitorii din Peru au

Lo- 
fost 

primii care și-au dat seama de 
proprietatea plantei coca de a 
amorți durerea, datori-tă cocai
nei pe care o conține

Prima operație efectuată 
1846 cu ajutorul eterului, a 
o extracție dentară.

Printre primii care au 
rat și răspîndit anestezia 
eter ca pe un bun al umanită- 
tății a fost și marele chirurg 
rus N I. Pirogov. El a folosit 
eterul pe cîmpul de luptă, în 
operațiile asupra ostașilor ră
niți și a publicat prima 
despre mecanismul de 
al anestezicului- La noi

în 
fost

apă- 
cu

lucr-are 
acțiune 
în tară,

TAINA VISELOR
nlt disputata problemă a viselor 

a fose pentru idealiști, pentru 
propovăduitorii miticismului din 

toate epocile „un cap de pod", o ul
timă redută prin care încercau să se 
apere împotriva asalturilor date de ști
ință — împotriva explicării materialiste 
a vieții spirituale.

Trebuie spus de la inceput că la fel 
ca și explicarea justă a tuturor feno
menelor din natura înconjurătoare, gă
sirea adevăratei semnificații a viselor, 
a somnului, a evoluat odată cu pro
cesul de acumulare a cunoștințelor de 
către oameni De cînd au înceiput să 
viseze, mai bine spus de cînd au în
ceput să-și dea seama câ visează, oa
menii au căutat să dezlege tainele a- 
cestui „misterios" fenomen dar răs
punsurile pe care și le-au dat, au di
ferit în funofie de dezvoltarea știin
țelor.

Visele au de cele mai multe ori un 
continui lipsit de logică. In vis fap
tele au o înlănțuire haotică și întreaga 
realitate pare deformată și interpre
tată intr-un mod cu totul neobișnuit.

Vă puteti da seama cu cită groază 
și nedumerire încerca să-și explice 
omul primitiv visurile sale.

încă din vremea aceea, din negu
rile îndepărtatei antichități s-a născut 
o „funcție" deosebită care a supravie
țuit ani de-a rîndul : aceea de tălmă
citor al visurilor Așa-zișii magi sau 
astrologi care se găseau pe la curțile 
regilor și ale înal(i!or demnitari pre- 
tinzînd că sînt „prevăzuti" cu un 
,.har" dumnezeiesc, că au anumite ca
lități superioare, „explicau" cu multă 
fantezie conținutul viselor, desigur t>* 
nînd seama de ambițiile Și dorințele 
celor care-i întrețineau.

„Tălmăcitori" abili care ticluiau cu 
pricepere citeva fraze generale cu con
tinui asemănător pentru oricine și reu
șeau să inducă în eroare pe cei naivi, 
au continuat să existe mult timp după 
aceea, și există chiar și pină in zilele 
noastre cînd știința și-a spus de mult 
și hotărît cuvîntul asupra cauzelor 
reale ale viselor. In scopul menținerii 
maselor in ignoranță și întuneric, în 
țările capitaliste, clasele exploatatoare, 
prin ideologii lor. încearcă să mai 
mențină actuală, dînd și o oarecare 
spoială „științifică", credința în vise,

fabridnd sute de pagini de literate* 
mistică prin care diferiți .specialiști' 
captă să răspundă in ..oracole', «cârti 
de vise" etc, nedumeririlor celor «e- 
cunoscătort

Dar care sînt argumentele științi
fice ? De ce putem spune azi că pro
blema viselor și a somnului a fost pe 
deplin elucidată ?

Teoria pavlovistă asupra genere: vi
surilor și-a spus hoțărîtor cuvintu.

Este cunoscut faptul eă activitatea 
nervoasă superioară comportă două 
momente, excitația și inhibiția — pro
cese fundamentale care sînt intr-o 
continuă interacțiune. Se cunoaște fap
tul ci organele de simt și organele 
interne trimit continuu impulsuri, ex
citații pe calea traiectului nervos. Ac-

«ui wr rămfn de
cetal are "u Și
care pot la un moment dat reacționa 
ÎHfy-uB fel aparte U «numiți excit «nț i 
care acționează asupra BaaMră in 
fengu! somnului

De exemplu, ne-am dezvelit și ne e 
frig. în creier se nasc diferite ima
gini care se află în legătură cu fpgul; 
visăm că e iarnă și umblăm prin vis
col, sau că facem baie într-un rin 
rece. Sau. din contră, dnd am trans
pirat, visăm că ne aflăm tu Sahara. 
Ne am culcat prest, într-e poziție in
comodă. și ne-a amorțit o urnă, visăm 
câ cineva ne-a apucat de mină și ae-a 
sucit-o pină la durere etc. Ne-am cul
cat pe o parte și fața s-a afundat în 
pernă, visăm că cineva încearcă sâ

ȘTIINȚA Șl MISTICISMUL
tivitate-a celulelor nervoase presupune 
un consum de energie și după o ase
menea stare de excitație, după o ac
tivitate cerebrală mai mult sau mai 
puțin intensă, celulele au nevoie im
perioasă de repaos, timo în care se 
produce refacerea rezervelor energe
tice cheltuite în timpul activității.

Aceasta este în linii mari explicația 
somnului — a inhibiției generalizate 
care cuprinde aproape întreaga scoarță 
cerebrală.

Acest fenomen de inhibiție poate cu
prinde forme mai restrînse sau mai 
complexe din scoarța cerebrală — deci 
somnul poate fi mai adine sau mai su
perficial Fiecare dintre noi a încercat 
nu odată asemenea stări: de cele mai 
multe ori pînă a adormi, cum se sipune 
..buștean**, pină a intra într-un somn 
total în care inhibiția a „iradiat** s-a 
întins pe aproape întreaga scoarță ce
rebrală, trecem printr-o fază de semi- 
trezire, printr-un somn parțial

Tocmai în aceste stări de somn par
țial — scrie dr. L. Mîrza într-o re
centă lucrare dedicată somnului și vi
selor — apar visele în aceste stări 
intermediare, care apar de obicei în pe
rioada cînd adormim sau cînd ne tre
zim, sau atunci cînd, dintr-un motiv 
sau altul somnul devine mai ușor,

ne sufoce. Ara raincat mult și stoma
cul e ores plin, visăm că cineva s-a 
așezat pe noi și ne apasă cu toată 
greutatea tai sau că ceva ne trage in 
jos și cădem intr-o prăpastie ele. Se 
cintâ o melodie, visam că ne aflăm 
intr-o sală de concert, ascultăm or
chestra, privim publicul etc

Uneori vttur.le pot ii in legătură cu 
o problemă care ne-a preocupat mai 

care a constituit o excitație pu- 
ternica

In acest uriaș depozit care este 
scoart» cerebrală In care sînt păstrate 
cele mai mnlte din legăturile, din sen
zațiile și percepțiile provenite iB urma 
nenumăratelor noastre experiențe de 
viată, nu toate aceste legături ocupă 
in același timp același loc. unele sini 
„aduse pe prim plan*. adică devin un 
focar de excitație intrind in legătură 
cu impulsurile noi. actuale, pe care le 
primim dipă de clipă Alte urme ale 
acestor legături pot rămine într-o stare 
latentă multă vreme pină , intra in 
legătură cu noi impulsuri, noi excitații 
pe care le primim

Faptul că inhibiția iradiază cuprin- 
zînd rind pe find zonele scoarței ce
rebrale, mentinîndu-se focare de exci
tație pe întreaga suprafață a scoarței 
fără vreo legătură intre ele, explică

faptul că de multe ori în vis întîm- 
plarile capătă un caracter haotic, ciu
dat. faptele se înlănțuie fără vreo le
gătură logică între ele Legăturile lo
gice care se stabilesc în mod obișnuit 
între celule. între focare de excitație 
cînd sîntem în stare de veghe, sînt 
acum întrerupte
. lată astfel cum în raport cu expe

riența de viață pe care am cîștigat-o 
este infinit de variat „subiectul** vi- 
selor noastre pe care le putem avea 
in această stare de trecere de la veghe 
la somn Putem visa din copilărie, 
chiar și plăsmuiri ale basmelor fără 
să deosebim în vis ceea ce realmente 
se poate intîmpla sau nu.

Iată deci cum știința ne arată că 
visele sînt întotdeauna produse numai 
de cauze naturale, cum în Dofid# re- 
prezentanțiloi misticismului, care în
cearcă să folosească visurile în scopul 
răspîndirii concepțiilor idealiste, știința 
materialistă a rezolvat pe deplin pro
blema oaturiî viselor,

TR. POTERAȘ

Nu vom putea ridica la înălțime, unde 
eficacitatea razelor ultraviolete este 
foarte mare, o platformă zburătoare, 

pentru a face băi de soare ?
Desen de GH, BUȚU

prima operație cu eter a fost 
făcută în 1849, deci la scurt 
timp după istorica extracție den
tară.

Eterul a constituit primul pas 
important pe calea realizării o- 
perațiilor fără dureri. El era 
insă departe de a fi un anes
tezic ideal. Au fost căutate noi 
substanțe anestezice. Astfel au 
fost descoperite și utilizate clo
roformul, novocaina și multe 
altele.

Toate 
pînă în 
tuși pe

După r „ .
animale, oamenii de știință so
vietici au realizat pentru prima 
oară o anestezie fără-. aneste
zice. Biofizicienii sovietici au 
dovedit că anestezia perfectă 
se va putea obține ou ajutorul 
electricității.

Cum se produce anestezia e- 
lectrică sau eiectronarcoza ? 
Primele aparate create în Uniu
nea Sovietică în acest scop 
sînt generatoare sipeciale de 
impulsuri electrice, care funcțio
nează cu ajutorul unor tuburi 
electronice. Frecventa impulsuri
lor generale poate fi variată 
de la I la 45 impulsuri pe se
cundă, după necesități. Apara
tul are două perechi de elec
trozi care se fixează pe capul 
pacienților. manipularea lor 
fiind extrem de comodă.

Noua metodă de narcoză, spre 
deosebire de cele clasice nu 
produce nici un fel de fenomene 
secundare sau urmări dăună
toare organismului omenesc, ci 
numai un somn binefăcător care 
înlătură cu totul durerile.

In sfîrșit. ch'rurgia zilelor 
noastre, ne rezervă intr-un vii* 
tor foarte apropiat și alte sur
prize Multe operații vor de
veni nedureroase, pentru că chi
rurgii nu vor folosi bisturiu. 
De oe acum, cercetătorii sovie* 
tici au realizat tipuri de apa
rate care înlocuiesc vechiul bis* 
turiu. Astfel cercetătorii Leo 
Roze și Viktor Goldberg din 
Riga au reușit să construiască 
un aparat special pe bază de 
unde ulirasonore, care permite 
descompunerea calculilor căilor 
urinare superioare, fără nici un 
fel de durere Realizarea cerce
tătorilor sovietici deschide ast
fel imense perspective în fața 
medicine. moderne. Aparatele 
care folosesc ultrasunetele, vor 
putea de asemenea să distrugă 
pietrele din ficat să curețe ca
riile dentare și să facă multe 
tratamente in chirurgia osoasă.

După cum remarcă specialiș
tii o serie de operații vor pu
tea fi în curînd efectuate prin 
bisturie.. atomice După cîte 
sîntem informați un astfel de 
aparat a fost realizat în labo
ratorul Institutului de fizică bio
logică din L R.S S. Bisturiul a- 
tomic poate distruge printr-un 
fascicol de radiații invizibile tu
mori dm creier fără nici o du- 
rere și fără a fi nevoie să se 
deschidă cutia craniană.

anestezicele cunoscute 
prezent, nu satisfac to- 
chirurgi.
experiențe izolate pe

Dr. E. ROȘIANU



Partidul ne conduce
spre noi victorii!

(Urmare din pag. l-a) 

conomii naționale în a,nii urmă
tori. Primele capacități ale a- 
cestui centru siderurgic vor fi 
puse în funcțiune in 1965, ur- 
mînd ca treptat să se atingă, 
spre anul 1970, capacitatea pre
văzută de ?irca 4 milioane tone 
oțel anual.

Va fi mai mult oțel, mai mul
tă energie electrică, mai multe 
mașini. Aceasta înseamnă că va 
crește forța industrială a patriei, 
aceasta înseamnă că se va întări 
pivotul în jurul căruia înflorește 
întreaga economie, aceasta în
seamnă că patria noastră va fi 
mai puicrnică și mai bogată

O puternică dezvoltare va 
cunoaște și agricultura patriei 
noastre. Se prevede că pro
ducția globală agricolă va 
crește pînă în 1965 cu 70-80 la 
sută față de 1959. Producția to
tală de cereale și leguminoase 
boabe se prevede să ajungă în 
1965, în condiții climatice nor
male, la 14-16 milioane tone. 
O mare atenție se va acorda 
măririi cantității de porumb si
loz precum și îmbunătățirii fî- 
nețetor naturale și pășunilor. Va 
crește numărul -bovinelor, ovi
nelor, porcinelor, păsărilor. Se 
prevede dublarea producției 
de carne, lapte și ouă. Un 
cuvînt important în îndepli 
nirea acestor prevederi și-l va 
spune introducerea tot mai lar
gă a tehnicii' moderne în agri
cultură La sfîrșitul perioadei 
1960-1965 în agricultură vor lu
cra — așa cum prevede proiec
tul de Directive — circa 100.000 
de tractoare fizice, peste 70.000 
semănători și alte mașini agri
cole.

De pe ogoarele noastre vom 
strînge mai multe grîne. Vom 
avea un belșug mereu mai mare 
de produse agro alimentare, de 
carne, lapte, ouă, iată ce ne spun 
cifrele proiectului de Directive 1

în proiectul de Directive se 
arată că pentru a se asigura 
dezvoltarea forțelor de produc
ție în ritmul și la nivelul prevă
zut și ținînd seama de creșterea 
treptată a resurselor materiale 
și financiare se prevede, pentru 
perioada 1960-1965 un volum 
de investiții din fondurile sta
tului de 170-180 miliarde tei» 
de circa două ori mai mare față 
de perioada 1954-1059. Orien
tarea generală a investițiilor 
are în vedere mărirea ritmului 
reproducției socialiste lărgite și 
creșterea maj rapidă a venitu
lui național, în scopui ridicării 
continue a nivelului de trai ai 
oamenilor muncii. Investițiile 
din industrie vor fi orientate în 
bună măsură spre reutilarea și 
dezvoltarea întreprinderilor exis
tente.

O condiție principală pentru 
îndeplinirea cu succes a planu
lui economic pe anii 1960-1965 
— se arată în proiectul de Di
rective — este introducerea teh
nicii celei mai noi în toate ra
murile economiei naționale. Se 
va da în continuare o deosebită 
atenție mecanizării și automa
tizării complexe a producției, 
proceselor tehnologice avansate, 
specializării și cooperării în in
dustrie. introducerii în produc
ție a realizărilor științei și teh
nicii modern?.

Un rol de mare însemnătate

Ce înseamnă 
„mai bine'
(Urmare din pag. l-a) 

fiecare treaba în parte, mai ales 
pe cei cu mai puțină experiență.

De atunci, cei trei au început 
să vină dimineața ceva mai de 
vreme ca de qbicei. Controlează 
curqțepiq grajdurilor. asigură 
transportul furajelor pentru toa
tă ziua, controlează curățenia 
locurilor de pruncă ale celor mai 
tineri, starea animalelor, și cînd 
vin la lucru dau fiecăruia 
sugestii utile. în sectorul zooteh
nic domnește parcă țip nou spi
rit de muncă, se simte o schim
bare in munca fiecăruia, lull una 
lonesi, mezina brigăzii, s-a dus 
la șeful brigăzii zootehnice in- 
tr-una din serile recente și, 
deschizând un carnețel, a zis cu 
bucurie :

— Astăzi e prima zi ci nd mă 
pot măsura cu tovarășul Chivu, 
Am qliținm și eu cu 2ă de litri 
de lapte mai mult peste plqn 
de la lotul meu de vaci. El nra

a fost de 2.900 litri. în cinstea I

ajutat.
Brigadierul a b':țuț-q pe

umeri :
— Am văziiț gțcficul. știam

asta.
Plriud de l"-pt Pe acesț an e

de 2.$(Kț Ițlri pe cțțp de vacu
furqjnță. brigăzii

Congresului partidului ei bau 
spori’ insă la 3-000 de litri.

Dr. se mupcește mai bine 
acum Dat .ala că seara, cei doi 
tiner. candidați de partid tot 
mai ntirzie nițel despărțirea, să 
se gindșțțiscă. să se sfătuiască 
pentru ca a doup și lucrurile s'- 
meargă și mai bine. 

în asigurarea dezvoltării econo
miei naționale îl are creșterea 
cadrelor. Unul din capitolele 
proiectului de Directive se ocu
pă de dezvoltarea învățămîntu- 
lui. Principalele sarcini ale în- 
vătămîntuluj în perioada 1960- 
1965 — se arată în proiect — 
sînt : încheierea generalizării în- 
vățămîntuiui de 7 ani pină in 
1962 1963; pregătirea muncito
rilor calificați, a cadrelor medii 
și superioare; legarea tot mai 
strînsă a învățăm iotului cu 
practica, in anii 1960-1965 se 
vor pregăti în școli profesionale 
și tehnice și vor intra în pro
ducție circa 260.000 muncitori 
calificați, peste 100.0GO cadre 
tehnice medii și circa 54.000 ca
dre cu pregătire superioară.

Iată un tablou care umple de 
bucurie inima tinerei noastre 
generații. în fața tineretului sînt 
deschise larg porțile școlilor-, 
porțile științei. Cele mai înalte 
visuri își pot permite azi tinerii 
din patria noastră cu siguranța 
că și ie pot înfăptui.

Dezvoltarea economiei națio
nale va avea drept rezultat 
creșterea venitului național, 
creșterea bunăstării oamenilor 
muncii. Salariul real al munci
torilor, tehnicienilor și funcțio
narilor va crește pînă în 1965 
cu circa 40-45 la sută față de 
nivelul realizat în a doua ju
mătate a lui 1959, iar veniturile 
țărănimii vor crește cp circa 40 
la sută față de anul 1959. Vo
lumul desfacerilor de mărfuri 
cu amănuniul prin comerțul so
cialist va spori de circa 2 ori. 
Din fondurile statului se vor 
construi în orașe și centre mun
citorești circa 300.000 aparta
mente (de peste 3 ori mai mult 
deoît în perioada 1954-1959). 
La orașe și la sate se vor ridica 
de asemenea numeroase noi con
strucții social-culturale.

Așa cum se arată în proiectul 
de Directive, planul de 6 ani va 
constitui prima etapă a progra
mului de perspectivă al dezvol
tării economiei naționale pînă 
în anul 1975. Programul de dez
voltare a economiei naționale 
în perspectivă va fi orientat în 
direcția creșterii intense și mul
tilaterale a forțelor de produc
ție. in vederea desăvârșirii con
strucției socialiste și trecerii 
treptate la construirea comunis
mului- Acest program este me
nit să asigure dezvoltarea armo
nioasă a tuturor ramurilor eco
nomiei naționale, acordîndu se 
în continuare prioritatea in
dustriei grele, precum și reali
zarea unpi asemenea belșug de 
produse care sa permită ridi
carea bunăstării poporului mun
citor la nivelul celor mai avan
sate țări din lume.

Din studiile efectuate, care 
stau ia baza schiței-program re
iese posibilitatea creșterii pro
ducției industriale în următorii 
15 ani de pesțe 6 ori față de 
1959, producția industrială pu
țind ajunge in 1975 la un nivel 
de peste 26 de ori mai mare 
decit in 1938. Se consideră po
sibil ca in această perioadă 
producția agricolă să crească 
de aproximativ 3 ori. De peste 
6 ori mai multe produse indus
triale. de 3 ori mai multe pro
duse agricole ! Asemenea preve
deri glăsuiesc despre creștcrca 
uriașă a puterii economice a pa
triei noastre in următorii 15 
ani !

Creșterea însemnată a produc
tivității muncii, ca urmare a 
progresului tehnic — se preci
zează în proiectul de Directive 
—creează posibilitatea reducerii 
treptate a duratei zilei de mun
ci încă în decursul planului de 
6 ani4 începînd cu ramurile in
dustriale cu muncă grea și ex
tinzi ndu se la toate sectoarele 
de activitate economică și so- 
cial-culturală.

Vor crește veniturile reale ale 
oamenilor muncii pe caiea mă
ririi salafiiloi și pensiilor, a 
reducerii treptate a prețurilor, 
tarifelor și impozitelor. Se pre
vede posibilitatea ca în următo
rii 10-15 ani consumul anual la 
principalele produse alimentare, 
calculat pe locuitor, să atingă 
un nivel de 60-70 kg. ia carp?, 
356 38Q litri lapte și produse 
lactate, 35-40 kg. la zahăr și 
produse zaharoase. Qpnșymul 
de textile calculat pe locuitor, 
va crește spre sfîrșitul perioa
dei de 15 ani de 3—3,5 ori. iar 
cel de încălțăminte va ajunge

„Citește și vezi
(Urmare din pag. l a) 

sonată, a brigăzii luj. Apoi ia 
ziarul și-l rasțojeșfe mai de
parte Zîmbetul i-a rămas pe 
față, același.

— Peste cincisprezece ani... 
pășim spre comunism. Te uiți 
aici și vezj cum p să fie gtu-nci.

11 ia pe după gîl pe un mun
citor mai vîrsțpip, comunistul 
Nicolae Jianu, „decanul" de 
viplă aî brigăzii de tineret.

— Uite, nea Niculae, ptunc 
musai să porfi 4 perech[ de îri- 
căljamipte pe an I Atîț o s. 
revie pe cap de locuitor. Mata 
erai muncitor și-n ’38, nu ? Ia 
uite, față de ’38. atunci produc
ția industrială o să crească d< 
26 de ori. Spune ce părere ai 
despre asta ?

Bătrînul Nicolae Jianu zîrjț- 
bește stingherit și modest pe 

la aproximativ 3,5—4 perechi 
de locuitor Se prevede ca în 
această perioadă problema lo
cuințelor să fie practic rezolva
tă în toate orașele și centrele 
industriale ale țării, asigurin- 
du-se condițiile necesare de 
confort- In același timp va creș
te volumul construcțiilor de lo
cuințe la sate.

Despre belșugul plin din ca
sele noastre, despre hrană și 
îmbrăcăminte mereu mai abun
dente, despre locuința confor
tabilă a fiecăruia dintre noi — 
iată despre ce vorbesc cifrele 
Directivelor cărora le vom da 
viață prin munca noastră.

Așa cum se arată în proiectul 
de DirecțȘve, pe baza studiilor 
efectuate pină acum, a schiței- 
program întocmite și a indica
țiilor cuprinse in Directive, se 
va trece la elaborarea progra
mului de dezvoltare in perspec
tivă a economiei pînă in 1975.

Minunată, însuflețitoare este 
perspectiva ce ne-o deschide 
nouă tuturora partidul nostru, 
încercatul partid al comuniștilor. 
A schița perspectiva de un de
ceniu și jumătate a țării este 
un lucru minunat, posibil nu
mai in orînduirea socialistă ; in 
acest timp țâri capitaliste din 
cele mți bogat? nu șinț in stare 
să prevadă măcar conjunctura 
economică de la sfîrșitul anului. 
Cită deosebire intre sentimen
tul de siguranță și încredere 
în VK-tor al poporului nostru 
muncitor, pentru care plănui 
dezvoltării economice a țării 
este planul ridicării propriului 
său nivel de traia și soarta oa
menilor muncii în lumea capi
talistă care trăiesc cu veșnica 
teamă: ce va aduce ziua de 
mîirțe I

Mărețul program constructiv 
ce-și găsește oglindirea în pro
iectul de Directive, vorbește cu 
putere despre hotărîrea poporu
lui nostru muncitor de a-și con
sacra forțele muncii pașnice, de 
a-și aduce aportul la creșterea 
pu^rii economice a sistemului 
socialist mondial, la obținerea 
victoriei istorice a socialismului 
în întrecerea pașnică ?u capi
talismul. Poporul nostru este 
conștient că fiecare victorie în 
construcția socialistă înseamnă 
o contribuție la întărirea for
țelor păcii, la îrinarea și zădăr
nicirea uneltirilor cercurilor a- 
gresiv? imperialiste.

Succesele strălucite dohîn- 
dite pin^ acum sub conducerea 
partidului c» și perspectivele 
largi deschise in fața poporului 
nostru arată cu limpezime că 
numai înfăptuirea pol^țicii parti
dului, care se călăuzește după 
ato.tbi, uitoarea învățătură marx- 
ist-leninistă, asigură înflorirea 
patriei, bunăstarea mereu cres- 
cîndă a oamenilor muncii. îm
preună cu întregul popor, tine
retul consideră politica partidu
lui drept cauza sa proprie, 
scumpă, deoarece vede în ea re
flectarea năzuințelor sale cele 
mai înalte.

Dragostea fierbinte a oameni
lor muncii față de partid, con
ducătorul încercat al poporului, 
iși găsește expresia in amploa
rea inirecerii socialele in cin
stea Congresului care se desfă
șoară sub semnul luptei pentru 
îndeplinirea planului de stat pe 
I960 la toți indicii și obținere* 
de produse de calitate superioară 
Ia un preț de cost redus.

lntimpmînd cu entuziasm mă
rețele obiective stabilite în pro
iectul de Directive, tiqq-etul no
stru. alături de întregul popor 
muncitor este botârit să mun
cească cu abnegație, sub con
ducerea partidului, pentru în
făptuirea cu succes a prevederi
lor minunatului program pe 
care partidul îl pune în fața 
poporului muncitor.

Cum să nu muncești din toată 
inima cînd ști că participi ia 
înfăptuirea unui asemenea pro
gram măreț, cînd ai în față per
spectiva unei munci mereu mai 
frumoase și mai spornice, cînd 
simți cum roadele muncii taie 
sporesc propriul tău belșug, fac 
viața ta mereu mai fericită!

Strâduindu-se să fie cit mai 
bine pregătit, si-și însușească 
temeinic știința și tehnica mo
dernă, mobilizîndu-și întreaga 
energie creatoare, tot patosul 
freațor al ținereții, tînăra poa- 
«frț generațif va lupta suȚ Con
ducerea partidului pentru a fi la 
injltiTiei tPir^'oT obiective tr»- 
sate de proiectul de Directive ale 
Congresului al III lea, la înălți
mea minunatelor perspectiv? ce 
se deschid în fața patriei dragi.

cu ni o să fie!“
sub mustăcioara lui trecută spre 
albire.

— Tu te uiți Și te miri, dar 
n-ai trăit pe-ptunci, ca să poți 
face deosebirea, ca noi ățtia 
balrjnl. Eu am lucrat aici și 
pe vremea lpi Malaxa, oînd 
munceam cite 12 ore pe zi, cind 
șotr.am... Dacă te gindești nițel 
de unde am pornit și unde o să 
ajungem, te crucești, nu alta.

Iși reiau lucrul fiecare. Mi
luțele, fiecare, sînt de aur.

Stau Spoi singur, minute în 
■if, lingă tabloul de comandă, 
acolo unde țevile ies spre ră
cire, Un tină- mîtuiia cu repe
ziciune. încordat, o rppnetă și 
mseinna cu o creță fiecare țea
va ieșită,’ printr-o linie. Mi-a 
făcpț semn cu ocțiipl să privesc 
spre țevile roșii ; ieșeau d>n 
valți.t.ri una (jupă altp. CU flăcă
rile pilpiind pe ele. Ziniljsa. 
Semn că cei de la cuptoare 
și stopare — in terloc-ițoriJ de 
mai înainte — lucrau cu spor.

La cabinetul 
reș, tinerii 
cu

tehnic al Uzinei „Encse* Mauriciu" din Tg. Mu- 
inovatori : Markus Lajos și Benko Jânos discută 

responsabpIu<I cabinetului Bighian Crinișor despre noua 
inovație : un dispozitiv pentru frazarea pinioandor.

Infor
Gu prilejul 'împlinirii a 70 de 

ani de la nașterea tovarășului 
Ho Și Min, președinte și secre
tând general al Partiduini celor 
ce Muncesc din Vietnam și 
președintele R. D. Vietnam, Li
ga romînă de prietenie cu po
poarele din Asia și ' :ica a or
ganizat la Fabrica de încăl
țăminte ,Kirov" din Capitală o 
expoziție de fotografii care re
dau aspecte din viața și lupta 
revoluționară a președintelui Ho 
Și Min.

★
Continuîndu-și vizita în țara 

noastră, ministrul Invățămiîntp" 
lui Superior din R- P. Polonă, 
Henryk Golansky, a vizitat 
miercuri Uzinele „23 August" 
și Fabrica de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej" din Capitală.

în aceeași zi Henryk Golan
sky a făcut o vizită la Centrul 
de producție cinematografică de 
la Buftea. Aici, oaspetele polo
nez a vizionat filnje ?[.țisțice și 
de desena animate sealizate de 
cineaștii nqșțri, precum și sec
vențe din noile creafii cinema
tografice afiate în producție.

In cursul zilei de joi, minis
trul Invătămîniului Superior din 
R. P. Polonă a vizitat Muzeul 
Satului, Combinatul poligrafic 
„Casa Scinteii“ și Grupul șco
lar ,,Iosif Rangheț’*.

--------•---------

//fI III 1
Cu citva timp în urmă '■a fa
brice „Fructus" din Timișoara a 
intrat în funcțiune o nouâ Hope 
automată, fn fotografie : vecere 
generală asupra noii linii au

tomate.

Foto : AGERPRES

Pe poligonul de la Tunari au 
începuț joi întrecerile cele; de-a 
VI a ediții a campionatelor in
ternaționale de tir ale R- P. Ro- 
mîne, la care participă sporiivi 
de frunte din U.R S.S.. R. P. 
Ungara, R. P. Polonă, R. P. 
Bulgaria, R. Cehoslovacă. R. D. 
Germană. R.F.F Iugoslavia. El
veția, Greciq, țzrael. Italia Și 
R P- Romînă. Prima probă a 
campionatelor: armă liberă ca
libru redus 3X40 focuri, a fost 
dominată de trăgătorii sovietici. 
Pe primul loc s-a clasat E- 
duard Iarot (U.R.S.S.) cu 1.147 
puncte, urmat de reprezen- 
ta-ntul nostru Iosif Sîrbu, cu 
1.143 puncte și V. Samburkin 
(U.R.S.S.)’ 1.142 puncte. Sepa
rat pe poziții s-au înregisrrat 
următoarele rezultate: culcat 
1. I Simko (R.P.U ) 396 p.;
genunchi 1. S.itinescu (R.P.R.l 
387 p. ; picioare: Ed. Iarot 
(UR.Ș.SJ 369 p. După desfă
șurarea primei manșe (100) . în 
proba de talere aruncate ’ din 
șanț conduc A. Gerhard 
(R. D. Germană), VI. Zimenko 
(U R.Ș.S.), I. M^rscțițider (R D 
Germană) si L Dumitrescu 
(R. P. Romînă) care au totali
zat 96 de punGte fiecare

Astăzi, de pr$ 9. campio- 
n^telg programează yrmatoaFeie 
probe • pistol viteză 60 focuri 
(ambele manșe), talere arunca
te din șanț (manșa H-a) și ar
mă liberă c^libțu redus 60 
focuri culcat, seniori și senioare.

(Agerpres)

lor

mafii
Joi la amiază, a sosit în Ga- 

pitală, la invitația Ministerului 
Forțelor Armate ale R. P..? Ro
mine, Ansamblul de cintece și 
dansuri „Erich Weinert'1 aî Ar
matei Populare Naționale a R.D. 
Germane.

In țara noastră Ansamblul 
de oîntece și dansuri ,.Erich 
Weinert", alcătuit din 150 de 
persoane, va’ râmîne pînă in 
ziua de 4 iunie. In cadrul tur
neului, el va prezenta spectacole 
la București și în alte orașe din 
țară. Primul spectacol va avea 
Ioc vineri seara în sala sportu. 
rilor „Floreasca" din Capitală.

A
între 10 și 19 mai. o delega

ție de membri ai gospodăriilor 
agricole cooperative de muncă 
din regiunea Fleyen (R. P. Bul
garia) a făcut o vizită de prie
tenie în regiunea Ploești.

Oaspeții au luat cunoștință 
de munca și experiența unor 
gpșppd|ril dp stat și cpleoiiye, 
a stațiunilor de cercetări hoidi- 
vjtifpje de la Pietroasele și 
lea Călugărească, a Uzinele 
îngrășăminte 
Ponț" din 
și a altor 
Ploești.

,i Va- 
_ Uzinelor de 

chimice „Petru 
Valea Călugărească 
unități din regiunea

Vineri, la ora 12, va avea loc 
în sala „Nicolae Gristea" din 
ștr. Brezoianu nr. 23 vernisajul 
„Expoziției de reproduceri după 
desene de Rembrandt" puse la 
dispoziție de Legația Olandei în 
R.P.R. Expoziția se va deschide 
sub auspiciile I.R.R.G.S.

(Agerpres)
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Medalion literar: Tudor ArgheziIn luptă 
cu recordurile

O ediție specială a gazetei 
de perete ..Filetatprpl'* de la 
Fabrica de tev> Roman, anunță 
cu litere mari: „In cinstea Con
gresului partidului brigada de 
producție a tinerelului de la 
secția filetat țevi a filetat și 
livrat un număr de 360 bucăți 
țevi de calibrul B!;. depășind 
planul de producție cu 80 la 
sută"

Vestea s-a răspundit repede 
printre membrii celorlalte bri
găzi Se discuta pretutindeni 
despre noul record realizat de 
aceasta brigadă de producție. 
Dar acest record n-a trăit decit 
citeva ore. A doua zi brigada 
de producție a tineretului din 
scîtimbul de după amiaza, alcă
tuită din tineri comunițti și ute- 
miști. prin buna organizare a 
locului de muncă și prin folosi
rea la maximum o celor 480 mi
nute a reușit să fileteze și să 
livreze 415 buc. țevi de calibrul 
8-,, cifră care reprezintă cel mai 
mare număr de țevi filetate și 
livrate de ia intrarea în func
țiune a laminorului. La obține
rea acestor recorduri, un aport 
deosebit l-au adus tinerii : Roșu 
fon — șef la mașina de bitumi- 
nat, Buzdugan Gh. reglor, Ro- 
man Gh. flletator țevi, Bulai 
Maria, operatoare. Juravlea Ion, 
reglor, Fica Ștefan, reglor.

MARCEL SC0RȚARU 
lăcătuș

Fapte de muncă 
patriotică

Elevii șco-|:i agricole din Ca- 
simeea- raionul Hirșova, înca
drați in. brigăzi uiemiste de 
muncă patriotică, mobilizați de 
organizația d? bază U-t.M au 
râ^puqs pp entuziasm chemării 
la întrecerea patriotica in cinstea 
celui cțe-al 111-lea Congres al 
P M.R. lansală de brigăzile in
terniste de muncă patriotică djn 
Orașul Ștalirț și raionul Codlea.

fără întîrzipre, brigăzile au 
țrecuț la fletiune.

In scurt timp, au fost plan
tați 150 de porpi pe marginea 
șoselei, a fost curățată o su
prafața de peste 30 ha. viță de 
yie- Peste 300 de o-re de muncă 
patriotică au. fost depuse la in- 
treținerpa șoselei și a drumu
rilor din comună.

La aceste munei s-au eviden
țiat uterriiștii Ion Isac, Ion Că- 
pățînă, Iordan Carapcga.

SAVA NICOLAE 
elev

politicienii reacționari 
_ -- "larea pOpOa. 

vechi? ade-
Șupiemă ? îns

1lflesta esțe V 
oare a pomenit

1 îndemnă, grija e

OHMît

Voi rosti pe scurt niște a 
vinte co<mi 
chiar d^ipă, s 
inimă, nu Va 
ecou.

Sînt mîndru 
nitatea omului sovietic Ș | 
lansînd în Cosmos ția?^ —-
proape 5 tone, ca pe un grăunte 
scăpat din praștie — știe tot
odată să doboare, dintr-o lovi
tură, pe tîlhaȚul ascuns la 20 
de km în înălțime, în cutele 
cerului.

Sint mîndru de forța și dem
nitatea politicii leniniste, dă
ruită fericirii popoarelor și pă
cii mondiale, cinstită și fără 
echivoc, intransigentă în apăra
rea omenirii de planurile 
fide ale imperialismului.

La Paris, prin gura 
Hrușciov, nu a vorbit 
poponul sovietic. întreaga uma
nitate iutrată într-o nouă și 
splendidă eră,, nu maLnoate to
lera bătrîna fățărniciemu rela
țiile internaționale, nici junghe
rele ascunse sub aripile inocen
tei-

In fața opiniei publice din 
întreaga lume, apare chipul hi
dos al spionului american proiec
tat, ca o tragică sfidare, pe 
statuia Libertății.

per-

tov. 
numai

1

trebuie demascați în 
popoarelor

Creînd bunurile materiale de 
care societatea are nevoie ca 
să trăiască și să progreseze, știm 
ce înseamnă pacea și ne dăm 
bine seama cît ne ește de nece
sară. De aceea niciodată nu pu
tem să fim 'pasivi față de cercu
rile imperialiste, care zăngăne 
armele războiului. Pe mine și 
pe tovarășij mei de mutyca <iin 
brigadă, acțiunea provocatoare, 
zborul agresiv al avionului spion 
american deasupra teritoriului 
U.R.S S. ne-a umplut de indig
nare. Cercurile ițnperialiste ame
ricane uneltind împotriva, țJni- 
unii Sovietice, ș-au dețkt la tot 
felul de manevre în spiritul „răz
boiului rece“, pentru ca în cele 
din urmă să împiedice confe
rința la nivel înalt de la Paris, 
în fața manevrelor guvernului 
american, care a încercat să ju
stifice zborul agresiv deasupra 
teritoriului U.R.S.S., și să-1 pro
clame ca principiu de stat al 
S.U.A., poziția fermă, a Uniunii

în fiecare sâptă- 
minâ ia cadrul -Joii 
tineretului' tinerii 
de la Fabrica de ma
șini electrice „Kle- 
ment Gottwald* din 
Capitală petrec im- 
preună o seară deo
sebit de plăcută.

Aceste întilniri co
lective ale tineretu
lui din toate atelie
rele uzinei, oferi în
totdeauna die o sur
priză plăcută. Di^pă 
ce au făcut cunoș
tință cu marile cele
brități muzicale ale 
lumii, și mai 
cu operele și 
marilor clasici

teraturii, (expuneri 
ținute de tineri mun
citori — conferen
țiari, membri ai 
cercurilor „Prieteni 
ai muziciia și „Prie
teni ai cărții") tine
rii au participat se
rile trecute la un 
medalion literar în
chinat lui Tudor 
Arghezi.

în preajma împli
nirii a 80 de dpi, 
poetul Tudor Arghezi 
a fost sărbătorii și de 
tinerii muncitori ai 
Uzinei „Klemenî 
Gottwald*. Tinărul 
tehnician Radu Pe
cete, din atelierul de

SPORTIVI
Ținerii din 

dioasa. raionul 
gesc mult sportul, 
poate constata și din faptul, că 
în această comună, organizația 
de bază U.T.M. in colaborare 
cu colectivul sportiv, au organi
zat o bună și activă formație 
sportivă și au amenajat o bază 
sportivă cu teren de fotbal,

comuna Smir-
Zimnicea îndră- 

Aceasta se

In centrul comunei Rucâr s-a deschis de curînd un modern și 
frumos magazin universal,

icțitmai
. o 

chi^velli in sfaturile sate către 
principi. Daf liiupul uiwge ipa 
*Afo, iar istoria a născut o pU- 
l«4 «riașă, ' ezganitatf, o pu-

de 
în 
Ei 
că

Au. _ , _ ___
tere a cinstei și frumuseții ome- 
nești.

Slujitorii mase a li ai războiu
lui rece, agresorii cu zîmbete 
farisei, cad ca țînțarii seara, 
gura unui reflector nemilos, 
trebuie să învețe, în sfîrșit, 
vremea pirateriei a trecut.

Nu'i invidiez pe niște oameni 
întîijziați, pentru rușinea, și o- 
probiul care-i acoperă.

în numele adevărului și pă
cii, în numele speranțelor no
bile ale omenirii, pe care au 
crezut, că o să le înșele nestin- 
gheiiți, scamatorii politicii ne
faste a războiului rece se gă
sesc, despuiați de veșmintele lor 
amăgitoare, în fața privirii se
vere a planetei.

Tratative cinstite, acorduri 
cinstite, politică de înțelegere 
între state, bazată pe bună cre
dință și respect reciproc — a- 
ceasta este calea către o pace 

cer toți
ceasta este calea către

oadevărată. Aceasta 
oamenii de omenie.

Sovietice, declarația 
N. S. Hrușciov la

tovarășului 
Paris, a dat 

o ripostă hotărîtă pe care o 
aprobăm din toată inima. Cei 
care unelte^ împotriva păcii 
trebuie demașcați în fața po
poarelor, iar actele lor nu tre
buie tolerate. Dușmanii păcii 
și socialismului trebuie să înțe
leagă că cu țările socialiste nu 
se pot duce discuții de pe .po
ziții de forță.

Drept (răspuns la uneltirile 
agresorilor ne vom înzeci efortu
rile, și prin munca plină de ab
negație, prin îndeplinirea și 
depășirea planului de producție 
vom întări puterea țării noastre, 
a lagărului socialist-

NICOLAE DUMITRAȘCU

responsabil de brigadă de ti
neret de la secția ll-a strun- 
gărie-vagoane « Atelierelor 

C.F.R. „Grivița Roșiei 
București

aparataj, a vorbit 
despre viața și ope
ra lui Tudor Arghezi. 
Apoi, Simona Un- 
deanu, membră a 
brigăzii artistice de 
agitație, a citit din 
volumul „Cîniare o- 
mului" citeva poe
zii.

Medalionul literar 
Tudor Arghezi a 
constituit o dovadă 
a prețuirii de care 
se bucură în rîndul 
nostru, al muncitori
lor, scriitorii legați 
de popor și operelede popor 
lor.

PETRE 
ajustor

MIHAI 
montor

HARNICI
groapă de sărituri, pistă de a- 
lergqri, teren de volei etc.

Formațiile sportive, alcătuite 
din tineri colectiviști și întovă
rășiți au depus multe ore de 
muncă patriotică pentru amena
jarea unei baze sportive în co
mună-

IONEL I. TRIFU
profesor

tun dc toți 
țafa noastă, 
îifrcgii lumi 
tynațioaalc 
Vreau să exi

la nivel
care sau

Acad. prof, 
roe Nicoles, 

Kit ILllJunff
Am urmărit cu atenție, 

turi de toți oamenii muncii din
3 alături de popoarele 
ii, evenimentele in- 

din ultimele zile.
reau să exprim pe această cale 

faptul că aprob < din toată inima 
recentele declarații făcute la 
Paris de Nikita Sergheevici 
Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Uniiuiii So
vietice. Fiecare om cinstit nu 
poate decît să aprobe în mod 
deschis poziția profund princi
pială, ipe cate a adoptat-o gu
vernul sovietic față de recentele 
evenimente internaționale.

Este de la sine înțeles că 
Uniunea Sovietică, marele stat 
socialist care de a lungul întregii 
sale existențe a dovedit în per
manență dorința sa de pace, 
cșre nu a precupețit nici un 
efort pentru a micșora încorda
rea internațională, nu putea par
ticipa la conferința 
înalt în condițiile 
creat prin violarea principiului 
sacru al suveranității sale teri
toriale de către un avion apar- 
ținînd forielpr militare ale Sta
telor Unite ale Amerjcii. Lucru" 
rile acestea apar cu arit mai
clar cu cîț cercurile guvernante
ale S.U.A. deși au recunoscut
acest act agresiv nu au înțeles
să condamne această agresiune, 
să ia cele mai elementare mă
suri pentru ca asemenea acte să 
nu se mai repte vreodată. Po-

■ ziția statului sovietic față de re
centele evenimente internaționale, 
este poziția unui stat excepțio
nal de puternic, care militează 
cu fermitate pentru pace, caro 
înțelege să apere cu demnitate 
pacea lumii.

Popoarele 'lumii nu pot socoti 
zborurile agresive, încălcarea su
veranității unui stat drept „sim
ple accidente" ci ca 
provocatoare.

Alături de popoarele 
lumi am totuși întreaga 
dine că datorită voinței popoare^ 
lor, luptei lor, pe arena politică 
internațională vor triumfa nu 
principiile agresiunii ci . princi
piile perseverent promovai#“‘do 
Uniunea Sovietică care 
nunțat, se pronunță va
pronunța întotdeauna* mcuJ fermi
tate pentru coexistența • panică, 
pentru tratative, pentru ’ ț^lîza* 
rea unor acorduri rezonabile, 
reciproc acceptabile.

acțiuni

întregii 
certitu-

TELEGRAME 
EXTERNE
Cu privire 

la zborul navei 
cosmice 
sovietice

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
TASS transmite; Fînă la 18 
mai ora 20 nava cosmică satelit 
sovietică a înconjurat Pământul 
de 59 ori.

Informațiile telemetrice recep
ționate de pe bordul navei-sate- 
lit arată că aparatele și sisteme< 
le acesteia funcționează în mod 
normal. Linia de radiocomunica- 
tii de comandă cu ajutorul că
reia șe efectuează dirijarea apa- 
ratatului de bord funcționează 
sigur. Stațiile lelemetrice de re< 
ceptie continuă să controleze 
permanent funcționarea diapozi
tivelor de bord și executarea 
comenzilor transmise de pe Pă- 
mînt.

Semnalele radio ale emițăto
rului de bord „Signal" se recep
ționează în bune condiții de un 
mare număr de puncte de re
cepție.

Sursele chimice de curent șî 
bateriile solare asigură alimen
tarea normală cu energie elec
trică a aparatelor de bord-

Stațiile radiotehnice și optice 
continuă să efectueze observații 
asupra mișcării navebsatelit și 
a rachetei ei purtătoare.

Programul măsurătorilor ști
ințifice se îndeplinește cp suc
ces potrivit unui plan dinainte 
stabilit și se apropie de sfîrșit. 
Au fost obținute date prețioase 
care determină condițiile zboru
rilor viitoare ale omului în spa« 
țiul cosmic. Intr-un viitor apro
piat se va da comanda Ap pe 
Pămînt pentru coborîrea /.<avei- 
sătelit de pe orbită.

Pentru eliberarea 
lui Manolis Glezos
ATENA 19 (Agerpres). — 

TASS transmite: Comitetul sin
dical pentru apărarea libertăți-* 
lor democratice a dat publicită
ții o declarație în care cere eli-* 
berarea lui Manolis Glezos. Co
mitetul anunță că Manolis Gle^ 
zos a făcut o cerere de grațiere 
și insistă să-i fie aprobată.

In numele oamenilor muncii 
(lin Grecia, Comitetul cere să 
se facă dreptate- să fie eliberat 
neînfîrziat Manolis Glezos, pre
cum și toți luptătorii din miș
carea de rezistentă, care se află 

se 
să 
în

vu nv. caic oc
de 15 ani în închisori, să 
pună capăt samavolniciilor, 
fie instaurată democrația 
țară-

*



Depestehotare 1 N. S. Hrușciov a sosit 
la Berlin

Răspunsurile lui N. S. Hrușciov 
la întrebările ziariștilor

' PARIS 19 (Agerpres). — 
TASS transmite: După cum s-a 
«nai anunțat, la conferința de 
tpresă a lui N, S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., care a avut loc in 
marea sală a Casei Presei, s-au 
adunat peste 2.000 de corespon
denți, operatori de cinematograf, 
radio și televiziune. Apariția lui 
N. S. Hrușciov ți a persoanelor 
care il însoțesc a fost ■ primită 
cu aplauze prelungite. Doar un 
inie grup de indivizi, executind 
ordinele primite, au încercat prin 
strigăte ostile să tulbure ordi
nea. Dar aceste strigăte au tost 
acoperite de aplauzele și de 
exclamațiile de aprobare ale ma. 
jorității covirșitoare a corespon. 
denților.

După ce a citit declarația, 
care a fost publicată în ziarele 
de ieri, N. S. Hrușciov a spus : 
Acum, domnilor, vreau să răs
pund grupului de persoane care 
’u urlat aici, a făcut vacarm, in- 
cercind să creeze o atmosferă de 

' ostilitate. Am fost informat că 
lacheii camcelarirlui Adenauer 
■și-au trimis aici agenții, din rîn- 
ciurile fasciștilor pe care nu 
i-am lichidat definitiv la Stalin- 

, grad. Dacă rămășițele cotropi- ț 
lorilor fasciști neftcliidați defini- .* 

Jtiv.vor urla împotriva noastră' 
‘așa cum «u făout tHfiarii. hitle-> 
triști, vor pregăti din nou agre- 
iciunea împotriva Uniunii Sovie- 
; tice și a celorlalte țări socialiste 
vom „tipa" așa de tare le ei că 

: nici oasele nu și le vor putea 
.culege. (Aplauze furtunoase! 
'Exclamații: „Just1!”, «Trăiască 
pacea!“. Dar se aud și unele 
6trigate izolate de dezaprobare).

Vreau să vă spun, domnilor, 
,că pînă și cei care fac vacarm 
aici și urlă trebuie totuși să înțe
leagă cu cine au de-a face. Sint 
reprezentantul marelui popor 

■ sovietic care, sub conducerea lui 
I Lenin, sub conducerea Partidului 
Comunist, a înfăptuit Marea Re. 

I voitrțre Socialistă din Octombrie, 
stt: reprezentantul poporului 
caftle a construit eodalismul ți 

.cor.sUrfețte cu succes societatea 
c^ftuniăts, pășește cu Încredere 
înathle spre comunism. (Aplau
ze furtunoase).

Dohiiilor I Aici fac vacarm ți 
urffi oameni de care poporul 
german se rușinează ! (Aplauze), 

întrebarea lui M. Stevenson, 
corespondentul ziarului londonez 
,.Daily Sketch": Poate care 
domnul Hrușciov să ne apună 
dacă Uniunea Sovietică va con
tinua tratativele de Ja Geneva 
in problema încetării experiențe
lor nucleare și în problema de
zarmării ?

N. S. HRUȘCIOV. Da. vom 
continua tratativele de la Gene
va cu privire la încetarea expe
riențelor nucleare. Cred că im
perialiștii americani au început 
să vadă mai bine, după ce le-am 
deschis ochii lingă Sverdlovsk, 
că este posibilă încheierea unu' 
acord în această problemă. Dar 
dacă președintele Eisenhower va 
relua experiențele, așa cum a- 
rnenință să facă, atunci, desigur, 
și noi vom începe să experiment 
tăm arme nucleare. In acest caz 
toți oamenii vor afla cine este 
adevăratul vinovat, vor afla cine 
zădărnicește încetarea experen. 
■țelor. In ceea ce ne privește 
pe noi, sîntem gata oricînd sâ 
semnăm un acord cu privire la 
încetarea experiențelor nucleare. 
(Aplauze).

Aproape că ne-am.convins că 
partenerii noștri Ia tratativele in 
problema dezarmării de la Ge
neva nu vor dezarmare. Ei ver 
control asupra armelor tară 
dezarmare, cu alte cuvinte ei vor 
să acționeze în scopuri de spio
naj. Dar nu vom accepta acea
sta. Vrem o adevărată dezarma
re, distrugerea armelor și insti
tuirea unui control, astfel Incit 
nimeni sa nu se înarmeze, astfel 
incit nimeni să nu poată ame
nința pe nimeni cu răzbciuL De 
aceea, dacă va continua o ase
menea tărăgănare ca aceea ce 
se constată astăzi la Geneva n 
problema dezarmării, ne vom a- 
dresa, probabil. Organizației Xa- 
ljunilor Unite, vom declara că 
partenerii noștri nu doresc ;ă 
ducă adevărate tratative cu pri
vire la dezarmare și, de aceea, 
vom cere ca aceste probleme să 
fie discutate la Adunarea Gene
rală a O.N.U. (Aplauze).

La întrebarea corespondentului 
ziarului ..Der Tag" (Berlin) — 
A. Rosenberg, dacă nu era u: lă 
in prezent conferința la nivel 
înalt, N. S. Hrușciov a spus: 
Sintem pentru ținerea conferinței 
la nivel înalt. Tocmai cu acest 
scop am venit la Paris. Dar pen
tru aceasta trebuie ca guvernul 
Statelor Unite ale Americii sa 
recunoască că la indicația sa s-a 
efectuat o pătrundere agresivă in

spațiu! aerian al țării noastre, 
trebuie ca el să condamne aceas
tă agresiune și să dea asigurări 
că astfel de acțiuni nu se vor 
repeta, iar. cei vinovați vor ti 
pedepsiți.

intpebarea pusă de corespon
dentul ziarului vesigerman „Die 
Wejt“ «>. Schewe : Continuați să 
considerați că problemele inter
naționale trebuie să fie regle
mentatei pe cale pașnică ?

N. S. HRUȘCIOV. Da consi- 
der. In politica sa guvernul so
vietic se\ conduce dnpa principiul 
că toate problemele litigioase 
trebuie să fie rezolvate nu pe ca
lea războitlui, ci pe calea tra
tativelor. Ara stat și continuăm 
să stăm pe această pozi’ e.

întrebarea corespondentului 
ziarului „Die Welt", G. Schewe: 
Vă mențineți încă propunerea 
cu privire la transformarea Ber
linului occidental într-un oraș 
liber ?

N. S. HRiUȘCIOV. Da, promo
văm tocmai această politică și 

5 nu vedem vreo altă rezolvare 
rezonabilă.

, Întrebarea corespondentului 
ziarului vest-berlinez ,,Der T»g“ 
■— A. Rosenberg: Aveți oare in
tenția, domnule președinte, să

, încheiați o pace separată Ia Ber. 
lin ?

N. S. HRUȘCIOV. Da, avem 
intenția să încheiem nu o pace 
separată, ci un Tratat de pace 
cu Republica Democrată Germa
nă, să închidem capitolul celui 
de-al doilea război mondial și, 

, astfel, să lipsim puterile occi. 
dentale de dreptul de a avea 
trupe de ocupație in Berlinul oc
cidental. Iar atunci crud vom 
găsi necesar vom scoate stiloul 
din buzunar — iar proiectele 
sint deja gata — ne vrm așeza, 
vom semna și vom anunța.

La aceasta țin să adaug ur
mătoarele: Semnind Tratatul de 
pace cu R. D. Germani, van 
face de fapt ceea ce au f»rat 
Statele Unite ale .Americr: ci-.d 
a fost încheiat Tratam! de pace 
ca Japc-r.la. Xc* r« iertai =ap> 
iriva Japon» -irir--, ca Sta
tele Uite ale Ater-lriE Scr.ee 
Unite ale AneriHi au serac-t 
Tratatul de pace cu Japonia, ăeș: 
noi nu l-ara semnat

întrebarea corespondentaiai 
lui -National Broadcasting Com- 
pant'', Michaels. De ce. știai 
despre astfel de zbardri. nu 
ați vorbit despre ele preșe
dintelui Eisenhower în cursul vr« 
zitei dv. in Statele Unite ale 
Americii ?

N. S. HRUȘCIOV : Voi răs
punde cu plăcere la această în
trebare. Cind am stat de vorbă 
cu președintele Eisenhower ia 
Camp David m-am gindit: hai 
să spun, eram cit pe ce să des
chid gura pentru a-i vorbi des
pre aceasta- Am avat discuții 
bune cu președintele. Președin
tele mi se adresează și-mi spu
ne: Domnule președinte sptine- 
ți-mi „My friend" (nsete. ani
mație in sală), iar eu vă voi 
soune pe rusește „Moi drug". 
Ca un frate. Atunci am vrut să-i 
spun prietenului meu — nu e 
bine să zbori deasupra teritoriu
lui unui prieten Iară permisiu- 
r.ea lui. Dar apoi m-am răsgin< 
dit și am hetărit să nu-î mai 
spurn E ceva in acest prieten 
care nu predispune ia sinceri
tate piva Ia capat.

Răspunzînd Ia o Întrebare a 
corespondentului D. Sonor, ai 
societății -Columbia Broad
casting Compag-.v*, X. S. Hruș
ciov a spus;

Sint convins că majoritatea 
absolută a americanilor regre
tă ceea ce s-a petrecut, re
gretă că in Uniunea SorieScâ a 
fost trimis un avion de spâonaj. 
Iar numeroși americani soi șa 
indignați de accas-a.

Și acum, ca ce iei de preșe
dinte american aș vrea să am 
d e-a face ?

Nu vreau să mă amestec il 
campania elecbxa'A <En State e 
Unite. Trebuie să dam iorară 
ce rabd a re, să avem respect 
fată de poporal american. Cred 
că el mi are nevoie ca ea să-i 
sugerez cne trebuie să fie ales 
ca președinte Am toctezere că 
el însuși va da dovadă de ’»• 
țelepctune și M vi alege na 
președinte demx Dacă insă el 
va alege un om cedexn cn care 
va ii greu să ajungem la un 
acord și care nu va înțelege ne
cesitatea de a trăi in pace ca 
toate țările, atît capitaliste, cit 
și socialiste, ei bine atunci vom 
mai aștepta, vom aștepta u-mâ- 
toare’e alegeri. Dacă și alunei 
va fi ales un președinte care

nu înțelege necesitatea coexis
tenței pașnice, noi din nou vom 
aștepta. De ce sâ ne grăbim ?!

Răspunzînd întrebării cores
pondentului ziarului parizian 
„Combat”, A. Smadge, X. S. 
Hrușciov a arătat că a venit in 
Franța, deși avusese loc inci
dentul cu avionul „U-2“, cre- 
zind că conducătorii Statelor t 
Unite vor dovedi cinste ele
mentară și își vor cere scuze.

Acum să vorbesc despre efor
turile depuse de președintele 
Franței, domnul de Gaulle. Noi 
apreciem mult aceste elorturi. 
Cred că, intr-adevăr, a între
prins tot ce i-a stat în putere 
pentru ca conferința să aibă Ioc. 
Insă, după cum vedeți, n-a ieșit 
nimic din aceasta, nu din vina 
noastră.

Care poate fi rezultatul aces
tui incident? Desigur că acesta 
este un lucru neplăcuL Insă 1 
chiar și războiul are un sfirșit, 1 
după distrugerea dușmanului se 
încheie pacea, iar peste un timp 
oarecare țările beligerante încep 
să trăiască în pace.

Arest zbor de spionaj a in
fluențat asupra relațiilor dintre 
U.R.S-S. și S.U A. In ultimă in- | 
stanță, insă, vom trebui să în
vingem urmările, toate acestea 
trebuie, după cum se spune, „di
gerate", trebuie să fie normali
zate relațiile pentru ca popoa
rele american și sovietic să tră
iască in pace Și — după cum 
am mai spus — nu numai în 
pace, ci și in prietenie.

Sint convins că tocmai așa 
gindește și generalul de Gau.le. 
Insă situația lui a fost foarte 
dificilă. Președintele Franței 
poate să nu fie de acord cu 
mine. De dragul adevărului 
lasă, vreau să spun că domnul 
de GauKe este un om care cmd 
își dă cuvintul. il respectă.

Trebuie condamnate acțiunile 
agresive întreprinse de Statele 
Unite ale AmericH. mi se poat: 
proceda a’.tieL Nn se prate 
spune despre un bot câ el a 
luat cn lacra _ca s-rve- -' și 
pc- și sjcp u a kM să-! dea

Imelez insă că d'e-xbre» a 
-—-■ *- n Unt ca xță s-a 
smerii sâ Le xa M Ftxx- 
Ul S» taci 23 *1*: rrnsKraC 
ca â*-.

Daca l-rr-MT» ce 
faeî s-ar :^e >ge 's
sul iEr.aerlej :z'.zrr' r*-x â»- 
x?la e reia|l-o? ia-

tfe UlEBBîa Ssrieriră «î F*i>- 
K. răsaaaâe asdtf: easâ 
pâre-ee —ea. areas*.» «a se «a 
risfrlnge asup** reîaîE care 
s-au szatarxrft iafce x-i «» 
IraaU.

întrebarea cares^eeâeete 
ratfMdirâKî ber: sexe 
blsca Democrat U .■»
Jakobes- Presa anseroara a *" 
nuntit că minist-u! de Par: 
al S.U-A, Gates, a tracsm s 
luni din Parii un <ri3 ca r- 
vîre Ia decretarea sii“: ie a- 
lirma ae.-'axi i icre? >?*■*’• 
militare a:e Statei©* Lxte. Cxz» 
apreziiti »rr»T tat ?

X. S. HtLȘCIOVs Xu rs 
auzi: «ceata. Dară jBzrKrLe 
staa Intr-adrrăr ața xr» afr- 
ma& «a »■ •-•wx i sa na 
dau crezat ieclara^r xr«. 
vorba de o provocare atrex-ae- 
sâ pr:ra a se r^^ ca «xxa- 
tia și. a? z-ce- pex*.-j a se >a- 
tiur.da oxkjtu! aze-'rax • ia- 
șe'are a aavrkaaîfcr -a ca~r s-a 
recurs pen.ru a se starea r* 
u»or de Ia pouula^e .*s>as*.c ia 
scouu-i srlEare.

Pci'x ci ar;'xr3e W Gxsss 
au fiost c dr fr ă. Lx*
sint izsâ perxx’xp ca și pm-:- 
ctarâ t p'cvoca'.aru pravata

Daca ixoera’-iîîu arrr*-r»n 
va* să actzxaeze xrîu —eixi
de ~e să-r< cax*e x-i-
r*e3L: care «e Iasă ^a
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Seară literară 
la Phenian închinată 

lui Tudor Arghezi
PHENIAN 19 (Agerpres) — 

în ziua de 17 mai. in sala Bi
bliotecii Centrale din Phenian 
a avut Ioc o seară literari în
chinată poetului Tudor Arghezi, 
cu ocazia împlinirii a 80 de ani. 
In fața unei asistențe de 350 
de persoane poetul Ciong Sa 
Gion a vorbit despre viața și 
opera poetului.

După conferință s-au recitat 
poezii ale maestrului.

Conferința și poeziile s-au 
bucurat de un succes deosebit.

Convorbirea 
dintre N. S. Hrușdov 

și Cyrus Eaton
' PARIS 19 (Agerpn,). —

TASS transmite ; In dimineața 
zilei de 19 mai, pe aeroportul 
Orly a sosit cunoscutul busi
nessman și fruntaș ol vieții pu
blice americane Cyrus Eaton cu 
soția pentru a se întilni cu N. S. 
Hrușciov care era pe punctul de 
a părăsi Parisul, între N, S. 
Hrușciov și Cyrus Eaton a avut 
loc o convorbire prietenească și 
cordială. Cyrus Eaton l-a felici
tat pe Nikita Sergheecici Hruș
ciov pentru lansarea navei cos
mice sovietice și a spus că acest 
eveniment confirmă din nou ge
nialitatea oamenilor de știință 
sovietici. La rindul său N. S. 
Hrușciov l-a feliciiat cu căldură 
pe Cyrus Eaton cu prilejul de
cernării Premiului internațional 
^rnis" pentru pace.

Cyrus Eaton i-a comunicat lui 
N. S. Hrușciov că intenționează 
si vină in Uniunea Sovietici in 
luna septembrie pentru a parti
cipa la cont cri nța oamenilor de 
știință cere se pronunță pentru 
destinderea încordării internațio
nale, pentru întărirea păcii. El 
*â-e erprimag speranța că această 
conțeriați se r« bucura de suc
ces și r« da resultute care ii vor 
ajute pe oamenii politici sâ 
meargă pe colea cea justă.

V. S. Hrușciov i-a prezentat 
lui C. Eaton și soției pe ma
reșalul Uniunii Sovietice R. L 
MeHnovski. De asemenea au fost 
fzlntați ca niște vechi cunoștințe 
de către A. A. Gromiko. .V. S. 
Hrușciov l-« sfătuit pe Cyrus 
Eaten și pe soția lui si folo- 
•eas^â r-.zita lor în l niunea So
vietici nn numai pentru a parti
cipa La conferinți, ci și pentru 
&d hnâ.

In țara nomtrâ sint sanatorii 
foarte bune, a spus el, ad resin- 
du-se lui Cyrus Eaton și soției 
Im- Ueti putea si tv odihniți 
bine, i eti fi oaspeții noștri 
drop. Cyms Eaton fi soția lui 
au mulțumit pentru această invi
tație. Bimi Iu revederea la _Wn<- 
cvr«. « -T. 5. Hrușciov lain-
du-n un cmdumo rămas bun de 
lu Cyrus Eaton si •<><-« I«.

------ e------

Telegrama adretaiă 
de H. S. Hrușciov 

lui de Gaulle 
de pe bordul 

avionului
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Darul oferit 
lai N. S. Hrușciov 

de pictorul francez 
Ch. Nich

PARIS 19 (Ag-'zc^». —
TASS t-aasmita: La 18 mai 

S. Hnrșccv, președinte*, e 
Câvrvtaî de Miniștri 
V.WS, 3 fjst vizitat de 
tari francez Oartas Nich, 
2 sent ln> N S. Hrușciov 
T-1? - srtsta 3. precum și nor- 
r-eis S Hrușdova. C. Nich 
a arat lai N. S. Hrușciov să- 
ritata și succes -n lupta pentru 
jjce iencrea popoarelor.

X Hrușciov i-a mulțumit 
<■ ctfdarâ ta» C. Nich și i-a 

saxes ta munca sa de crea-

snf 
rec

al 
pie

care 
po-

u. s. 
cere convocarea urgentă 

a Consiliului de Securitate
PARIS 19 (Agerpres).—TASS 

transmite:
Ministrul Afacerilor Externe 

al U.R.S.S., A. A. Groniîko, a 
adresat președintelui Consiliului 
de Securitate, Claude Corea, și 
secretarului general al O.N.U., 
Dag Hammarskjoeld, o telegra
mă în care guvernul U.R.S.S. 
cere convocarea de urgentă a 
Consiliului de Securitate în ve
derea examinării problemei „Cu 
privire la acțiunile agresive ale 
aviației militare a S.U.A. împo
triva Uniunii Sovietice, care 
creează o primejdie pentru pa
cea generală”.

Avioane militare ale S.U.A., 
se spune in telegramă, au pă
truns in repetate rînduri în 
spațiul aerian al U.R.S.S. Gu
vernul S.U.A. a proclamat aces- 
te acțiuni ale sale de violare a 
frontierelor altor state suvera
ne drept politică ce stat a sa.

Subliniind câ, potrivit Cartei 
O.N.U., Consiliului de Securita- 
te ii revine principala răspunde
re pentru menținerea păcii și 
securității internaționale, gu
vernul sovietic cere Consiliului 
de Securitate să examineze de 
urgență problema susmenționa
tă și să ia măsurile cuvenite 
pentru încetarea acțiunilor pro
vocatoare nemaiintilnite ale Sta
telor Unite ale Americii, care 
reprezintă o primejdie pentru 
pace.

Lui Claude Corea și Dag 
Hammarskjoeld le-a fost trimi
sa de asemenea o notă explica
tivă a guvernului sovietic.

Guvernul sovietic, se spune în 
nota explicativă, ridică această 
problemă în fața Consiliului de 
Securitate ca organ care din în
sărcinarea celor 82 de state —> 
membre ale O.N.U., — poartă 
principala răspundere pentru 
menținerea păcii, și securității 
’ ’iernationale. Guvernul sovie- 
tiv a atras și în trecut atenția 
Organizației Națiunilor Unite 
asupra violării grosolane și pre- 
: leditate a frontierelor Uniunii 
Sovietice de către aviația S.U.A., 
a-ert.z.cd asupra caracterului 
periculos al unor astfel de ar
bitra. In ultimii ani, avioanele 
americane au violat în repetate 
ri-duri frontierele sovietice.

Prin prezenta notă, guvernul 
l R.S.S. aduce in mod oficia! 
la cunoștința Consiliului de 
Securitate câ au avut loc noi 
-atrunderi provocatoare in spa- 
I al aerian al Uniunii Sovieti
ce. Aceste pătrunderi au fost e- 
fectuate de avioanele forțelor 
aeriene militare ale S.l’.A. la 9 
aprilie și 1 mai ac., așa cum 
s-a comunicat în raportul pre
zentat la Sesiunea Sovietului 
Saprea al LJi S.S. de către 
X- S. Hrașcăn, președintele 
O-sJslaj de Alinițtri al 
UJtS-S.

Atâxiol S.U.A. care a violat 
frontiera sovietică in dimineața 
z lei de 1 mai a fost doborit 
pe teritoriul Uniunii Sovietice 
i.n regiunea orașului Sverdlovsk, 
la o distanța de peste 2.000 km. 
de frontiera sovieto-afgană.

Departamentul de Stat al 
S.L’.A. care la început a încer
cat să nege că incursiunea a- 
vionului american in spațiul 
aerian al U.R.S.S. a fost o ac
țiuni premrditată, a fost nevoit 
sâ recunoască in ziua de 7 mai 
câ avionul fusese trimis in Uni
unea Sovietică pentru a stringe 
informații militare cu caracter

de spionaj de pe teritoriul sovie
tic. La 9 mai, Chr. Herter, se
cretarul de stat al S.U.A., a 
confirmat aceasta și a declarat 
că aceste zboruri de spionaj și 
diversioniste se întreprind în 
baza indicațiilor președintelui 
S.U.A. și în conformitate cu un 
program care prevede „o amplă 
observație din aer“, inclusiv 
„prin pătrunderea* 
aerian sovietic.

La 11 mai, D. Eisenhower, 
președintele S.U.A., a confirmat 
această declarație a Secretaru
lui de Stat.

La 12 mai, în nota adresată 
guvernului sovietic, guvernul 
S.U.A. a declarat Gin nou că 
zborurile agresive î<n scopuri de 
spionaj reprezintă o po-itică de
liberată a Statelor Unite.

Prin aceasta guvernul S.U.A» 
a recunoscut de fapt că zborul 
avionului a urmărit scopuri 
ostile Uniunii Sovietice, scopuri 
incompatibile cu principiile și 
țelurile Cartei O.N.U. care a 
fost semnată și de către State
le Unite ale Americii.

Guvernul sovietic constată cu 
regret, se spune în continuarea 
notei explicative, că guvernul 
S.U.A. încearcă să se eschiveze 
de la răspundere pentru acțiu
nile agresive care au avut loc 
împotriva U.R.S.S. și, mai muit 
decit atit, încearcă, de fapt, să 
justifice politica de pătrundere 
pe teritoriul altor state și de în
călcare a suveranității lor.

Din declarația făcută de pre
ședintele Eisenhower la Paris 
rezultă limpede că guvernul 
S.U.A. nu intenționează să re
nunțe la această politica, ci ca 
a fost nevoit să anunțe numai 
o sistare temporară a zborurilor 
provocatoare de <upra teritoriu
lui sovietic, dat fiina’ condam
narea hotărîtă a acțiunilor 
S.U.A. în întreaga lume.

Astfel nu este vorba de re
nunțarea la politica S.U.A. care 
contravine principiilor de bază 
ale Cartei O.N.U., ci doar de o 
tactică a guvernului american 
în scopul de a induce în eroare 
opinia publică mondială. Pri
mejdia pătrunderii unor avioane 
americane in limitele altor state 
nu dispare, iar primejdia ca a- 
semenea acțiuni să poată duce 
la serioase ciocniri militare și 
la dezlănțuirea unui război cn 
arma rachetă și cu arma nu
cleară, cu grave consecințe pen
tru întreaga omenire, răinine 
în picioare.

Guvernul sovietic se arată 
în încheierea notei explicative, 
c ede că nici celelalte state și 
nici Organizația Națiunilor U-* 
nite. in întregul ei. nu pot și nu 
trebuie sa se împace cu faptul 
câ la adăpostul referirilor lipsi
te de orice temei Ia asigurarea 
securității lor, S.U.A. pun în 
mod fățiș în pericol securitatea 
altor state și pacea in lumea 
întreagă.

Guvernul sovietic, preocupat 
de interesele menținerii păcii 
generale, consideră de datoria 
sa să supună Consiliului de 
Securitate s-prp a fi examinata 
de urgență problema „Cu pri
vire la acțiunile agresive ale a- 
viației militare a S U.A, împrH 
t-iva Uniunii Sovietice, acțiuni 
care pun în pericol pacea genp- 
rală“ și își exprimă speranța 
că Consiliul de Securitate va 
lua neîntîrziat măsuri pentru a 
pune capăt acțiunilor SU.A. 
periculoase pentru cauza păcii.

în spațiul

Opinia publică internațională condamnă 
politica agresivă a S. U. A.

TELEGRAMA F.M.T.D.

BUDAPESTA 19 (Ager
pres). — Secretariatul Federa
ției Mondiale a tineretului De
mocrat a adresat șefilor celor 
patru mari puteri o telegramă 
in care se spune: Violarea de 
către un avion american in scop 
de spionaj a spațiului aerian al 
Uniunii Sovietice — fapt recu
noscut de guvernul S.U.A., care

Declarația lui N. S. Hrușciov 
la plecarea din Paris

PARIS 19 (Ags-?res). — 
TASS :-»3s.t :î: înainte de a 
?x-âsi Pansai — a spus N. S. 
H ușoox — unde am xenit pen- 
"u 1 participa Ia conlerința șe- 
f-Ji' celor patra mari puteri, aș 
îre» să-mi exprim recunoștința 
fra de preșecîn'.ele Franței, de 
Gulie- fața de guvernul fran
cez, față de poporal francez pen
tru ospitalitatea de care ne-am 
bura-at.

Regretăm că poziția pe care 
s-a situat guvernul Statelor U- 
nite ale Americii a împiedicat 
ținerea conferinței la nivel Înalt, 
pe care au așteptat o cu atita 
speranță toate popoarele care 
doresc destinderea încordării in
ternaționale Șl întărirea păcii.

Sintem convinși că opinia pu
blică din toate țările va înțe' 
lege și va aprecia just cerințele 
îndreptățite ale poporului sovie
tic de a se pune capăt acțiuni
lor agresive provocatoare ameri
cane datorită căror, conferința 
la nivel înalt nu și-a putut în
cepe lucrările.

Nici un stat car- se respectă 
nu poate accepta să participe la 
tratative internaționale pe care 
partenerii încearcă să le ducă 
sub amenințarea încălcării gro
solane a suveranității sale. Nu

este posibil să se ducă trata
tive i.n această atmosferă, e!e 
nj ar pulea să dea soluții rod
nice. care să contribuie la cau
za păcii.

Guvernul sovietic a declarat 
deja că va continua ți in vii
tor să întreprindă neobosit e- 
forturi indreplate spre asigura
rea păcii și colaborării intre po
poare. Guvernul sovietic este 
gata ca și p:nâ acum sâ parti
cipe la conferința la nivel inalt 
dacă Statele Unite vor înlătura 
din calea acestei conferințe pie
dicile create de ele.

Sper că peste b-8 luni, cind 
se va crea o situație mai favo
rabilă .această conferință va pu
tea elabora hotăriri importante 
in oroblemele internaționale ur
gente.

Pentru aceasta trebuie ca prin 
eforturi comune să ajungem la 
o destindere a încordării Inter
nationale noriiind de la necesi
tatea asigurării coexistenței paș
nice intre statele cu sisteme so
ciale diferite.

Poporul sovietic, puternic și 
plin de încredere în viitor, își 
va aduce contribuția Sa impor
tantă la cauza comună și no
bilă a luptei pentru o pace trai
nică.

a declarat de asemenea că in* 
tenționează să continue aceste 
zboruri — reprezintă o acțiune 
care a fost condamnată de po
poarele lumii drept o provocare 
îndreptată împotriva cauzei păcii 
destinderii încordării internațio
nale și coexistenței pașnice.

In numele celor 87 milioane 
de membri ai F.M.T.D., secreta
riatul acestei organizații își ex
primă regretul față de poziția 
guvernului american, cere S.U.A, 
să-și schimbe această poziție, să 
respecte suveranitatea națională 
a altor țări, să dea dovadă de 
bunăvoință și de dorința de a 
colabora cu guvernele răspunză
toare pentru pacea din întreaga 
lume.

Tineretul din lume, se spune 
in telegramă, iși va intensifica 
lupta împotriva adepților războ
iului rece, pentru coexistență 
pașnică și dezarmare generală.

rWOLKSSTIMME": 
RĂSPUNDEREA PENTRU 

TORPILAREA CONFERINȚEI 
LA NIVEL ÎNALT O POARfA 

EISENHOWER.

I

i

Viena 19 (Agerpres). — „Răs
punderea pentru torpilarea con
ferinței la nivel înalt o poartă 
Eisenhower'1, scrie ziarul au
striac „Volksstimme".

Vorbind despre zborurile de 
spionaj ale avioanelor ameri
cane deasupra teritoriului Uniu
nii Sovietice, ziarul subliniază 
că asemenea acțiuni agresive re
prezintă ,,o ignorare a dreptu
rilor popoarelor, o politică vă
dită de forță".

Renunțind la „discutarea sin
ceră a problemelor păcii, de
zarmării, destinderii încordării 
internaționale și coexistenței", 
scrie „Volksstimme", S.U.A. iși 
asumă prin aceasta răspunderea 
atît pentru zborurile provoca
toare cit și pentru zădărnicirea 
conferinței la nivel inalt".
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