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La 1 octombrie

Deschiderea 
universităților populare

Vizita lui N. S. Hrușciov în Statele Unite

Americanii îl ovaționează
pe premierul sovietic

Colectivul schelei de extrac
ție Cobia, din regiunea Pitești, 
a obținut în ultimul timp suc
cese însemnate în sporirea 
producției de petrol. Aceste 
succese sînt rodul întrecerii 
întregului colectiv al schelei, 
al muncii multor tineri petro
liști destoinici, fruntași în pro
ducție.

lată-i în fotografie pe ing. 
lan Dragomir, șeful secției a 
li-a Nord, brigadierul șef Va- 
sile Duțu, ajutorul de 
dier Gheorghe Popescu, 
Radu sondor, Enache 
ghe mecanic, Gheorghe 
banțu electrician și Gheorghe 
Păunaș sondor șef.r

Eficacitatea...

briga- 
Irimia 

Gheor-
Doro-

In primele 8 luni ale anului 
muncitorii din industria bum
bacului au depășjt planul de 
producție cu aproximativ 3 mi
lioane metri pătrați de țesături. 
Obținerea acestui important 
spor de producție este rezulta
tul preocupării muncitorilor din 
industria bumbacului pentru fo 
losirea intensivă a utilajului, in 
luna august indicele de utili
zare a mașinilor a crescut în 
țesător iile de bumbac cu 5,2 la 
sută în comparație cu luna de
cembrie a anului trecut, dato
rită măsurilor tehnico-organiza- 
toriee inițiate de muncitorii, 
tehnicienii și inginerii din a- 
ceastă ramură. Principala cale 
care a dus la obținerea unui in
dice de utilizare superior a fost 
creșterea turațiilor la mașini, 
acțiune care este îmbrățișată de 
tot mai mulți textiliști din în
treaga țară. In luna august 
numărul turațiilor la mașinile 
din întreprinderile industriei 
bumbacului a crescut în medie 
cu 2,4 Ia sută.

Printre întreprinderile care 
au obținut indicii cei mai înalți 
de utilizare a mașinilor se 
numără țesătoriile „Donca Sl- 
mo“ și „7 Noiembrie“ din Ca
pitală, „23 August“ din Sighi
șoara, Uzinele textile din Ti
mișoara și altele.

Tînărul strungar, Duca Bălă
nescu, a lăsat într-o zi strungul 
in funcțiune și a plecat aiurea 
prin secție. A întârziat mai mult 
ca de obicei și suportul cuțitului 
lovind piesa a rupt un angrena] 
al mașinii.

Cei din jur s-au strîns imediat 
lingă mașină și lîngă vinovat. 
Ce era de făcut ? Bălănescu nu 
era la prima sa neglijență. Tova
rășii săi uneori îi mai trecuseră 
cu vederea, iar alteori îl mai 
criticaseră — dar parcă fără 
folos.

— Noi i-am tolerat prea mul
te și de aceea nu prea ia în sea
mă vorbele noa
stre.

Să anun- 
postul ute- 
de control, 
să știe cum 

„vindece**

țăm 
mist 
El o 
să-l 
pe Bălănescu de
„boala gravă a 
neglijenței“. Tot 

sectorul trebuie să 
ta lui.

Și au anunțat postul utemist 
de control despre cazul petrecut.

In altă zi un maistru electri
cian dorind să tezolve o pro
blemă tehnică s-a adresat mem
brilor postului.

— Voi ați cercetat odată pro
blema consumului de energie e- 
lectrică la mașinile voastre. Ce 
situație, ați aflat ? Ce metode 
bune «ți generalizat atunci ?

Iată două exemple luate din 
același sector, sectorul motoare 
al Uzinelor „Ernst Thälmann” din 
Orașul Stalin. Ele vorbesc despre 
faptul că postul utemist de con
trol condus de organizația U.TJM„ 
este bine cunoscut, că se bu
cură de un mare prestigiu, că iși 
dă contribuția la rezolvarea unor 
probleme principale ale secto
rului.

Cum a ajuns postul utemist 
de control în această situație lău
dabilă ?

Postul acesta de la sectorul 
motoare a fost organizat de că
tre organizația U.T.M. ca toa
te celelalte posturi utemisle de

control din uzină : un responsa
bil — ing. utemist Bonfert 
Horst — mai mulți membri și 
un panou pentru gazeta postului.

Ca să aibă eficacitate in mun
ca sa, postul utemist de control, 
sub îndrumarea 
U.T.M.. și-a început 
călăuzindu-se după 
cipii.

— Să ne ocupăm

organ:zaț:ei 
activitatea 

două prin-

La 1 octombrie universitățile 
populare din întreaga țară își vor 
începe cursurile. Interesul deosebit 
pe care aceste forme de învâ- 
țămînt popular l-a trezit în rin- 
dul oamenilor muncit de la orașe 
și sate își găsește expresie în cele 
peste 250 de universități populare, 
organizate pînă în prezent de So
cietatea pentru răspîndirea științei 
și culturii. Consiliul Central al 
Sindicatelor, Ministerul Invățămîn- 
tului și Culturii și Uniunea Tinere
tului Muncitor. Numărul universi
tăților populare — muncitorești, să
tești. de tineret și publice ce 
vor funcționa anul acesta este de 
aproape trei ori mai mare decît cel 
existent anul trecut.

In cadrul universităților popu
lare un loc important îl ocupă uni
versitățile populare muncitorești, 
care s-au dovedit a fi un factor 
important în pregătirea politică, 
în ridicarea nivelului tehnic si de 
cultură generală al muncitorilor si 
tehnicienilor din țara noastră. Pe 
marile șantiere ale industriei noa
stre chimice de la Onești-Borzești 
și la Uzinele „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej“ din Baia Mare, la Uzi
nele chimice de la Năvodari și la 
întreprinderea „Industria sîrmei“ 
din Cîmpia Turzii, la Uzinele „1 
Mai“ din Ploești și la Fabrica de 
rulmenți din Bîrlad și în multe 
alte întreprinderi, ca și pe nu
meroase șantiere ale țării vor func
ționa anul acesta peste 190 de uni
versități populare muncitorești, față 
de cele aproximativ 62 de universi
tăți populare muncitorești,

și-au desfășurat activitatea în anul 
de învățămînt 1958-1959.

Experiența cîștigată în anii tre 
cuți a constituit un bun prețios în 
pregătirea noului an de învățămînt 
popular. Programele universităților 
populare muncitorești, care cuprind 
trei domenii importante : științele 
sociale, cultură tehnică și cultură 
generală, vor fi anul acesta mai 
strîns legate de practică și de spe
cificul întreprinderii, fără a se ne
glija continua creștere a nivelului 
de cultură generală al muncitori
lor și tehnicienilor.

In prezent, se definitivează pro 
gramele și se fac ultimele pregă
tiri organizatorice pentru buna des
fășurare a universităților populare.

(Agerpres)

P1TTSBURG 24 (Agerpres).— 
Corespondență specială : Opinia 
publică americană și. din întreaga 
lume continuă să urmărească cu 
un deosebit interes vizita lui N. S. 
Hrușciov în Statele Unite. Din 
numeroase orașe ale S.U.A. și din 
întreaga lume sosesc scrisori și te
legrame care exprimă aprobarea 
și simpatia față de călătoria lui 
N. S. Hrușciov în Statele Unite, 
în timp ce, după cum am anun
țat, primarul orașului Los Ange- 
Ies, Norris Poulson, primește nu
meroase scrisori de protest împo
triva atitudinii nepoliticoase pe 
care a avut-o în timpul vizitei lui 
N. S. Hrușciov în Los Angeles, 
George Christopher, primarul ora
șului San Francisco, primește nu
meroase scrisori și telegrame de 
felicitare pentru primirea căl
duroasă făcută de acest oraș șefu
lui guvernului sovietic. Printre 
scrisorile primite se află și una 
semnată de Edna Fade din Londra 
care scrie : „Doresc să vă scriu 
și să vă mulțumesc din suflet tu
turor pentru că ați dat dovadă de 
bun simț... Oamenii rezonabili și 
chibzuiți din întreaga lume adre
sează mulțumiri 
Francisco**.

După cum am 
cursul zilei de

orașului San

mai anunfat, în 
miercuri N. S. 

Hrușciov a petrecut mai multe 
ore la ferma lui Roswel Garst. In 
aceste zile la fermi se desfășoară 
recoltarea porumbului.

In timpul vizitării fermei, dom
nul Garst dă explicații oaspeților, 
arată procedeul de însilozare a

Din experiența 
postului utemist 

de control 
de la sectorul 

motoare, Uzinele 
„Ernst Thâlmann“

cunoască jap-

de activita
tea tinerilor în problemele ma
jore ale producției — și-au zis 
de la început membrii postului.

— Iar in rezolvarea tuturor 
chestiunilor să antrenăm forurile 
cele mai competente.

Cum au fost 
respectate aceste 
principii ? Să ne 
uităm puțin prin 
dosarul gazetei 
postului. Un ar„ 
ticol vorbește 

despre experien
ța bună a u- 
nor tineri frun

tași în producție. Se generalizea
ză experiența lor, metodele lor 
de muncă. O caricatură : un ti- 
năr in fața strungului cinlă o 
melodie și ține tactul lovind ma
neta de la avansul cuțitului. Cu
țitul trepidează, tînărul fredo
nează și piesa iese rebut. Dede
subt se arată că strungarul este 
Mihai Mânu din orchestra uzi
nei. Mai departe, un articol 
despre un frezor care producea 
pagube sectorului prin rebutu
rile sale. Astfel de caricaturi și 
articole satirizau unele stări de 
lucruri negative și supuneau 
dezaprobării generale cazul u- 
nor tineri. Toate aceste cazuri, 
au atras foarte serios atenția a- 
supra rebuturilor.

Și au organizat citeva raiduri. 
Au invitat pe șefii secțiilor. Au 
participat și secretari ai organi
zațiilor de bază U.T.M. din 
secții. Postul a făcut birourilor 
U.T.M. propunerea ca problema 
rebuturilor să constituie subiec-

V. CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. 3-a)

Vizita tovarășului N. S. Hruș
ciov în Statele Unite ale Americii 
este urmărită cu un deosebit inte
res de către oamenii muncii, de 
către tinerii din țara noastră. Ima
ginea de mai sus este luată din 
secția sculărie generală a Uzinelor 
„Vasile Roaită" din Capitală. Bri
gada de tineret condusă de tova
rășul Petrică Ion citește cu interes 
și discută pe marginea cuvîntărilor 
rostite de tovarășul Hrușciov in 
S.U.A.

Fota : N. STELORIAN

Adunarea tineretului din Capitală
in legătură cu participarea delegației noastre

la Festivalul de la Viena
și la Adunarea F. M. T. D. de la Praga

Joi după-amiază, la Arenele Li
bertății, a avut loc adunarea tine
retului din Capitală în legătură cu 
participarea delegației tineretului 
din R.P. Romînă la cel de-al 
Vll-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților de la Viena 
și la cea de-a V-a Adunare a or
ganizațiilor membre ale F.M.T.D. 
de la Praga.

Au participat membri ai Biroului 
C.C. al U.T.M., membri ai Comi
tetului național de pregătire a ce
lui de-al Vll-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților, acti
viști ai Comitetului Central și ai 
Comitetului Orășenesc U.T.M.- 
București, secretari și membri ai 
organizațiilor de bază U.T.M., ti
neri din întreprinderi, instituții, 
studenți și elevi.

Adunarea a fost deschisă de tov.

Totna Marinescu, prim-secretar al 
Comitetului Orășenesc al U.T.M.

A luat apoi cuvîntul tov. Virgil 
Trofin, prim-secretar al C.C. al 
U.T.M., care a vorbit despre im
portanța și rezultatele celui de-al 
Vll-lea Festival Mondial al 

și Studenților de la 
despre însemnătatea 

V-a Adunări a organi-

portanți , 
Vll-lea I 
Tineretului 
Viena și 
celei de-a

JJn* aspect, din timpul adunării tineretului din Capitali, Foto; S, N1CULESCU

masei de porumb, metodele de în
treținere a vitelor tinere.

N. S. Hrușciov își împărtășește 
impresiile, pune numeroase între
bări, stă de vorbă cu muncitorii 
fermei.

Numeroși corespondenți care în
conjoară pe N. S. Hrușciov îl 
roagă să facă o declarație. N. S. 
Hrușciov spune că îl cunoaște de 
mult pe Garst ca un bun fermier, 
dar chiar și un bun gospodar co
mite greșeli. El tot timpul vrea 
să ne învețe, însă el însuși nu as
cultă sfaturile prietenești. N. S. 
Hrușciov remarcă că semănăturile 
de porumb de pe ogoarele fermei 
sînt foarte dese, tn Uniunea So
vietică, spune el, se știe deja că 
pentru a obține mai mulți știuleți 
și prin urmare unități furajere, 
trebuie ca in cuiburi să fie 
cile două-trei tulpini.

N. S. Hrușciov constată 
statul lowa există condiții 
terice foarte bune și un j 
fertil. Zîmbind, Garst 
probabil dumnezeu ține cu ameri
canii.

— Credeți că dumnezeu vă a- 
jută mai mult pe dv. decît pe noi? 
glumește N. S. Hrușciov. Noi 
creștem mai rapid decît dv. în
seamnă 
mult.

Apoi 
nele care îl însoțesc au vizitat fer- 
ma vecină a lui Charles Thomas, 
cunoscut prin experiențele sale în 
domeniul obținerii de noi rase de 
vite care dau un tineret ce se dez
voltă rapid. Fermierul american 
a întîmpinat cu bucurie pe 
oaspeți. Una din fiicele lui a foto
grafiat pe N. S. Hrușciov cu în
treaga familie Thomas.

împreună cu stăpînul fermei, 
N. S. Hrușciov se îndreaptă spre 
țarcurile de vite. El s-a interesat 
de metodele de ingrășare a vite
lor.

Parcurgînd cîțiva kilometri pe 
șosea de-a lungul ogoarelor de po
rumb, coloana de automobile a 
sosit la întreprinderea pentru pre
lucrarea porumbului aparținînd 
lui Garst. Aici N. S. Hrușciov ia 
cunoștință de metodele de depo
zitare a știuleților de porumb ca
re urmează să fie prelucrați. El 
s-a exprimat aprobativ și despre 
calitatea porumbului cultivat de 
Garst.

In cursul dejunului oferit de 
Roswel Garst la ferma sa, între 
N. S. Hrușciov și Adlai Stevenson, 
fostul candidat al partidului de
mocrat la președinția Statelor U- 
nite, care a luat parte la dejun, 
a avut loc o convorbire priete
nească. Convorbirea s-a referit la 
problemele ,,războiului rece", pre
cum și la dezarmare, colaborare 
internațională în domeniul sănă
tății și la alte probleme politice. 
Convorbirea a fost foarte animată.

După dejun N. S. Hrușciov a ți
nut o conferință de presă impro
vizată la care a participat 
Adlai Stevenson. Răspunzîud la 
întrebările ziariștilor, N. S. Hruș
ciov a arătat că „dl Stevenson se 
gîndește, după cum mă gîndesc și 
eu, cum ar putea să trăiască țările 
noastre în pace, fără război'*.

Stevenson a declarat că S.U.A. 
și Uniunea Sovietică trebuie să de-

lăsate

că în 
clima- 

pămint 
spune că

că dumnezeu ne ajută mai

N. S. Hrușciov și persoa-

dtzațiilor membre ale F.M.T.D. 
la Praga.

Adunarea s-a încheiat cu un pro
gram artistic prezentat de Ansam
blul Uniunii Tineretului Muncitor 
din R.P. Romînă, laureat al celui 
de-al Vll-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților pentru 
pace și prietenie de la Viena.

(Agerpres)

pună eforturi sincere pentru ■ 
elabora împreună o propunere da 
dezarmare. .^Astfel, a declarat Ste
venson. S.U.A. și Uniunea Sovie
tică ar putea trece de la războiul 
rece la dezarmare".

Convorbirea lui N. S. Hrușciov 
și Adlai Stevenson cu reprezen
tanții presei a încheiat vizita oas
peților sovietici în ținutul porum
bului, unde li s-a făcut o primire 
deosebit de călduroasă.

Miercuri seara, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.RS.S. 
a părăsit Coon Rapids plecîiul 
spre Ames pentru a vizita celebra 
școală agricolă a universității sta
tului lowa.

în cetatea universitară din A- 
mes a avut loc o intîlnire excep
țional de cordială între N.S.llruș. 
ciov și corpul profesoral și stu
denții universității, in întîmpina- 
rea șefului guvernului sovietic a 
venit o mare mulțime de tineri 
și tinere. La intrarea în cetatea 
universitară se afla un mare pa
nou pe care era scris in limba 
rusă : „Președintele Hrușciov, să 
vă binecuvânteze dumnezeu și vă 
mulțumim pentru propunerea dv. 
cu privire la dezarmare“. Studen
ții țineou în mîini pancarte pe 
care scria : „Să făurim pacea îm
preună“. Ei au întîmpinat pe 
IV. S. Hrușciov cu puternice acla
mații de uprobare și cu aplauze. 
In cinstea sosirii lui N. S. Hruș
ciov ziarul universitar a apărut 
într-o ediție specială, in articolul 
de fond al ziarului se spune că 
studenții universității sînt bucuroși 
de vizita lui N. S. Hrușciov. „Pri
ma dv. vizită in S.U.A., domnule 
Hrușciov, se spune in articol, ne 
dă speranțe de pace“.

Oaspeții sovietici au fost salu
tați de președintele universității, 
James Hilton. După ce a răspuns 
la salut, IV. S. Hrușciov și persoa
nele care-l însoțesc au vizitat secția 
de menaj a școlii agricole și au 
asistat la predarea unei lecții. 
Oaspeții sovietici au vizitat de a- 
temenea laboratorul secției de ma
na j.

Apoi N. S. Hrușciov și ceilalți 
oaspeți au părăsit clădirea fiind 
întîmpinați din nou de un mare 
număr de studenți cu aclamații de 
salut și aplauze.

După ce au vizitat și centrul ex
perimental al universității, unde sa 
efectuează lucrări în domeniul stu
dierii metodelor celor mai eficienta 
de ingrășare a porcilor, N. S, 
Hrușciov și persoanele care-l înso
țesc s-au înapoiat în orașul Des 
Moines.

La 23 septembrie ora 20,17. ora 
locală (3,17 ora București) A. S. 
Hrușciov și ceilalți oaspeți sovie
tici au părăsit ospitalierul stat 
Iowa plecînd cu avionul la Pilts- 
burg, marele centru industrial din 
Statele Unite ale Americii. Pe aero
portul din Des Moines, N. S. Hruș
ciov a fost condus de tuvernatorâl 
statului lowa, Herschel C. Love- 
less, de președintele Camerei de 
Comerț a orașului și de alte per
soane oficiale. Șeful guvernului so
vietic a fost de asemenea conchis 
de numeroși locuitori ai orașului. 
N. S. Hrușciov a mulțumit guver
natorului statului Iowa, primarului

(Continuare în pagina 3-a)

Pe aproape 300 de șantiere de 
îmbunătățiri funciare au fost termi
nate lucrările de irigații, îndiguiri 
și desecări. A fost amenajată ast
fel pentru irigații o suprafață de 
peste 85.000 ha. Aceste lucrări au 
fost executate pe suprafețe mai 
mari în regiunile Galați, București, 
Constanța, Craiova. Timișoara și 
Oradea. De asemenea au fost ame
liorate prin îndiguiri și desecări 
aproape 100.000 ha.

Lucrările de îmbunătățiri fun-

ciare continuă pe aproximativ 590 
de șantiere. Pînă la 19 septembrie 
în întreaga țară a fost executat 
aproape 65 la sută din volumul to
tal de lucrări prevăzut în acest an. 

Mai este încă de executat ui 
volum mare de lucrări de îmbună
tățiri funciare. Aceasta impune in
tensificarea lucrărilor pentru ca 
ele să se termine cît mai repede pa 
toate suprafețele prevăzute.

(Agerpres)

Ce au învățat profesorii
practica studenților

Zeci de cadre didactice au însoțit și în acest an studenții la 
practică. Participarea acestora la practica studenților, ca îndru
mători, le-a oferit posibilitatea să vadă în Ce măsură pregătirea 
teoretică pe care o dau studenților în facultate corespunde și 
răspunde nevoilor practicii. Concluziile trase vor ajuta cadrelor 
didactice să-și îmbunătățească cursul pe care-l predau și întreaga 
activitate didactică, punîndu-le în concordanță mai deplină cu 
necesitățile practicii în specialitatea respectivă. Cadrele didactice 
care au răspuns anchetei noastre au confirmat tocmai acest lucru.

Conf. univ.
Vasile Andreescu

șeful catedrei de Exploatări și
Transporturi din Institutul 

politehnic — Orașul Stalin

tejare a pădurilor. Avînd în ve
dere aceste lucruri, cursul de 
„Drumuri forestiere“ va dezbate 
mai detailat problemele în legă
tură cu îmbunătățirea suprastruc
turilor la construcțiile de dru-

de lucru folosind această metodă 
modernă de exploatare forestieră.

Lector univ. 
lonescu Constantin 
Institutul de petrol, gaze și 

geologie-București

—■ Am însoțit un grup de stu
denți care au făcut practica la 
cea mai modernă rafinărie — 
Rafinăria de la Onești. Studenții 
au văzut aci aparatură nouă, 
modernă, utilaj sovietic. Ara 
avut satisfacția să constat că

— Anumite părți și capitole 
din cadrul cursurilor care vor fi 
predate în anul viitor universi
tar, vor fi revizuite și refăcute 
țimndii-se seama de experiența 
cîștigată și de concluziile cadre
lor noastre didactice care au 
condus și îndrumat practica stu
denților în aceasta vară. De 
pilda, voiu insista mai mult asu
pra problemelor majore l.gate 
de prevederile planului de dez
voltare economică in domeniul 
nostru de activitate. Astfel, în 
prezent una din preocupările 
cele mai importante in exploata, 
rea forestieră o constituie con
struirea unei bogate rețele de 
drumuri forestiere, care vor 
aduce serioase economii statului 
nostru (nu se vor mai face chel
tuieli de transport de dublă și 
triplă manipulație) și vor con
stitui un mijloc eficient de pro-

Ancheta noastră 
în rîndul 

cadrelor didactice
muri forestiere, va insista mai 
mult asupra principiilor și parti
cularităților privind proiectarea 
acestor drumuri în condiții difi
cile : pante mari, ape de infil
trație etc.

In timpul practicii s-a obser
vat calitatea ridicată tehnico- 
economică a exploatării în trun
chiuri lungi. In cursul de „Teh
nologia și proiectarea exploatări
lor forestiere“ vom aprofunda 
aspectele legate de economiile ce 
se realizează și de creșterea in
dicelui de utilizare a lemnului

aceștia cunoșteau bine utilajul 
de la cursul ce le-a fost predat 
în anul universitar trecut, la 
Tehnologia țițeiului.

Totuși, practica mi.a reconfir
mat o deficiență semnalată încă 
în timpul anului. Studenții au 
cunoștințe teoretice dezvoltate la 
materia ce o predăm, știu să facă 
calcule, dar cunoștințele și calcu
lele lor nu sînt întotdeauna 
grefate pe obiectul practic. Stu
denții nu știau exact unde este 
plasat un anumit lucru despre 
care au învățat; în fața mașinii

stăteau și căutau un șurub 
despre care teoretic știau o mul
țime de lucruri. Aceasta se dato- 
rește, cred, faptului că în cadrul 
cursului nostru nu se pune su
ficient accent pe partea descrip
tivă.

De asemenea, cred că va fi 
foarte util pentru îmbunătățirea 
cursurilor și seminariilor, a mun. 
cii la proiecte, să existe o mai 
strînsă legătură a cadrelor di
dactice cu specialiștii din între
prinderi, să facem un schimb de 
date și păreri care ne-ar ajuta 
să punem la punct o seamă de 
calcule pe care le facem noi, să 
verificăm eficacitatea lor prac
tică, să ținem pasul cu progresul 
practicii în specialitatea noastră. 
Pe de altă parte și noi i-am pu
tea ajuta pe specialiștii din în
treprinderi cu documentația teo
retică și la verificarea teoretică a 
ceea ce realizează ei practic.

Lector univ. 
Ion Tocan

Institutul de petrol, gaze și 
geologie-București

— Anul acesta n.am însoțit 
studenții la practică. Am fost to
tuși într-un fel de practică, sin
gur, la Ploești, la Institutul de 
proiectări-schele. Sint utile ase
menea „zile de practică“ și pen
tru noi cadrele didactice. Ne pu
nem la curent „la fața locului“

(Continuare în pag. 3-a)



„Continentului albastru infinitul“

în general tainele suprafețelor 
întinse ale mărilor și oceanelor 
sint astăzi in mare parte desle- 
gate, ele fiind cercetate pînă în 
cel mai depărtat colț al globu
lui. Cu totul altfel se prezintă, 
însă situația cu necunoscutul 
„continent albastru“, adică cu 
misterioasele adîncimi submari
ne care ocupă un loc din ce în ce 
mai important în lucrările oa
menilor de știință.

Dacă țidern seama că doar trei 
zecimi din suprafața scoarței te
restre se ridică deasupra valuri
lor mării, vom înțelege că pen
tru o bună cunoaștere a plane
tei noastre trebuie să smulgem 
toate tainele ascunse de milenii 
sub valurile mărilor și oceanelor 
unde, la mari adîncimi, se gă
sesc adevărate lanțuri muntoase, 
piscuri și stînci abrupte, incom
parabil mai mari decît munții de 
pe uscat.

Oamenii de știință acordă un 
interes deosebit continentului al
bastru pentru că bogățiile mări
lor sînt de-a dreptul fabuloase I

Aur la prețul 
cuprului

multIn mări sînt concentrate
multe substanțe decit pe us- 
Din calcule rezultă că dacă 
putea extrage auriți care se 
in apa mărilor atît de mari 
rezervele din mări și occa

mai 
cat 
s-ar 
atlă 
sînt 
ne îneît prețul lui nu ar ti mai 
mare decît cel al cuprului. Citi- 
va savanți se și preocupă eu 
elalxrrarea tehnologiei pentru ex
tracția rentabilă din oceane a 
aurului și a altor elemente va
loroase ca de pildă, nichel, co
balt, vanadiu, ctc. Pe de altă 
parte există de cițiva ani indus
trii importante care scot mag

neziu din apele mărilor. După 
ultimele calcule, într-un singur 
kilometru cub de apă de mare 
se găsesc 1,3 milioane tone de 
magneziu I $i să nu uităm că pe 
glob există 1,4 miliarde kilome
tri cubi de apă de mare. Dacă 
s-ar produce magneziu din apa 
mărilor cam în aceeași cantitate 
ca și oțelul — 100 milioane tone 
anual, — atunci ar trebui să du
reze un milion de ani pînă ce 
conținutul de magneziu al ocea
nelor ar scădea de la 0,13 la sută 
cît este în momentul de față, la 
0,12 la sută I

Nu este aceasta cu adevărat 
uluitor ?

în straturile superioare ale mă
rilor. De altfel, savanții din Ce
hoslovacia au și hotărît să folo 
sească în viitorul apropiat pe 
scară industrială clorella, o algă 
verde care s-a dovedit o excep
țional de valoroasă sursă de nu
trețuri și de materii printe pen
tru producția de îngrășăminte, 
spirt, benzină, medicamente etc. 
Cu cheltuieli mai mici decît cele 
necesare cultivării ierburilor, -se 
pot obține într-un an aproximativ 
de 20 de ori mai multe nutrețuri 
pe un hectar de bazin decît de 
pe un hectar de pămînt din cel 
mai bun I

Dacă ne mai gîndinr că în o- 
cean, organismele care formează 
masa principală a florei globului 
dau 50 de generații pe an, cons
tituind o hrană excepțional de 
abundentă pentru uriașa varieta 
te de pești și mamifer? submari
ne, vom înțelege lesne în ce con 
stau uriașele bogății ale mări 
lor.

Mulți, oameni de știință sînl 
convinși că nu este departe ziua 
cînd omul va gospodări cu pri
cepere aceste imense bogății pe 
care natura iii îe arunca în bra-

• țe aproape gratuit. Vor apare 
specialiști îp agronomie subac
vatică și geneticieni submarini 
carp vor fi comandanții acestei 
noi activități umane. Agronomi 
și mecanizatori în costume de 
scafandru vor cultiva cu mașini 
subacvatice peucșețiopate plante 
folositoare și vor crește anima.

• le care vor constitui o imensă 
bogăție, o uriașă acumulare 
bunuri folositoare omului.

se ia diferite probe. Pe lîngă 
părțile laterale ale submarinului 
sînt instalate luminatoare și pro
iectoare puternice care luminea
ză apa în. jurul navei. Stînd în 
fotolii comode, savanții privesc 
astfel prin luminatoare ca la ci
nematograf, tablourile fantastice 
ale imperiului subacvatic. Ei fâc 
desene, fotografiază și filmează, 
în plus, la prora navei este ins
talată o cameră de televiziune 
care transmite imaginile, in
comparabile ca frumusețe și va 
loare, pe un uriaș ecran aflat 
în compartiment.

Dacă mai adăugăm că „Seve- 
rianka“ este înzestrată cu apa
rate pentru luarea probelor de 
sol de la fund, pentru stabilirea 
temperaturii, a procentului de 
sare și a compoziției apei mări
lor la mari adîncimi, peniru mă 
surarea vitezei curenților sub
acvatici și că savanții înibră.cați 
în costume de scafandru pot ieși 
din navă prin camera ecluzei 
pentru a face cercetări la mari 
adîncimi sub valuri, vom înțele
ge valoarea științifică deosebită 
a cercetărilor efectuate pe bordul 
acestei nave.

Ofensiva peniru smulgerea tu
turor tainelor continentului . al
bastru se desfășoară, așadar, cu 
o intensitate din ce în ce mai 
mare, și nu încape îndoială că , 
vom fi curînd martorii unor rea
lizări dintre cele maî interesante.

Observator 
geofizic 

la extremitatea 
nordică 

a Uniunii 
Sovietice

Nava Diesel electrică „Obi" a 
plecat din portul Arhanghelsk 
spre insula Heus (pămintul 
Franz losif) unde este amenajat 
ce! mai nordic observator geo
fizic din lpmp — „Druinaia“. 
VastiJ transportă instalații, echi
pamente, mărfuri industriale și 
alimentare. La sfîrșitul acestei 
luni observatorul împlinește doi 
ani de existență. Oamenii de 
știință de aici se ocupă de stu
diul problemelor razelor cosmi 
ce, al magnetismului terestru, 
al aurorei boreale, al curenților 
telurici și a fenomenelor seis
mice.

La observatorul geoîizic 
„Drujnaia“ au fost studiate 
straturile superioare ale atmos
ferei și s-au făcut observații 
permanente asupra radiațiilor 
cosmice. S-au obținut rezultate 
importante în laboratorul de 
cercetări a ionosîerei. Stația de 
radio instalată pe insula Heus 
a menținut o legătură perma 
nentă cu stația Polul Nord-6 
și cu alte stații situate în re
giunea Polului Nord. S-au făcut 
mii de fotografii rare ale au
rorei boreale.

,Jocul cu infinitul” — astfel 
și-a intitulat cartea matemati
ciană maghiară Péter Rózza. E 
o carte care încearcă — și reu
șește — să facă cunoscute unui 
larg public realizările și direc
țiile dezvoltării matematicilor 
actuale.

Cartea este destinată tuturor 
acelora care doresc să înțeleagă 
această ramură a științei și mai 
ales acelora care prin natura 
ocupațiilor lor nu au nici o le
gătură cu matematica. Este un 
manual de matematici superioa
re fără formule, folosind mereu 
exemplul concludent și compa
rația edificatoare. Probleme și 
noțiuni complicate și abstracte 
sînt introduse treptat, incepînd 
cu adunarea și înmulțirea, folo
sind și explicînd noțiunile fun
damentale — funcția — prezen- 
tind geometrale neeuclidiene și

O turbină de abur de 50.000 kW, construită la Leningrad pentru R. P. Romînă.

Jhimhiôïul și...
ha 1er in a electr&nieA

Agronomie., 
subacvatică

Nimeni nu a făcut pînă acum 
calcule exacte, dar rezervele 
mondiale de plante acvatice pot 
fi evaluate la miliarde de tone I 
Și culmea este că plantele de pe 
uscaț nu conțin nici pe departe 
atîtea substanțe nutritive și o 
concentrare atît de mare de vita
mine ca organismele marine 1

Deosebit de bogat în vitamine 
este așa-zisitl plancton format 
diri plante și animale foarte mici 
care se găsesc în cantități uriașe

„Severianfca“ — 
nava Nordului

Cercetarea mărilor și oceane 
lor reprezintă așadar, un obiec
tiv dintre cele mai pasionante 
pentru oamenii de știință. Dar 
pentru efectuarea acestor cer
cetări trebuiau găsite mijloacele 
tehnice corespunzătoare. Și ele 
au fost găsite 1

Astăzi, cînd știința și tehnica 
au atins un nivel atît de înalt, 
cînd energia atomului este pusă 
în slujba omului, posibilită
țile de a folosi submarinele în 
scopuri pașnice s-au lărgit con 
siderabil. IJnii constructori au și 
realizat submarine pentru plim
bări, turism, căutarea de animale 
și plante maritime interesante. 
Au fost realizate submarine pen
tru lucrări de salvare, pentru 
căutarea de tezaure și a navelor 
scufundate, pentru extragerea de 
minereuri utile de pe fundul mă 
rii și pentru efectuarea unor cer
cetări sistematice în apele foarte 
adînci.

Din 
losesc 
cetări 
a fost 
ția Institutului unional de cerce
tări științifice în domeniul eco
nomiei piscicole maritime și al 
oceanografiei.

Pe această navă a fost instalat 
un laborator ultramodern pentru 
cercetări subacvatice înzestrat cu 
numeroase aparate care permit 
să se studieze viața faunei și 
florei de la marile adîncimi și să

1958 savanții sovietici fo- 
un submarin pentru cer- 

științifice. Acest submarin 
realizat și pus la dispozi-

P. NEDELCU
(Agerpres)

O imagine a viitorului: Heliocentrala, centrul de radiolocație 
observatorul astro nomic de pe Lună.

(Desen din cartea : „Vă scriu din gara cosmică“).

Și

Niciodată în istoria științei și 
tehnicii, apariția unei noi disci
pline nu a suscitat un interes 
atît de considerabil ca ciberne
tica. Acest lucru este de altfel 
explicabil dacă ținem seamă că 
„știința roboților“, cum a fost 
denumită ramura nouă a electro
nicii, deși încă foarte tînără, gă
sește aproape zilnic aplicații 
uluitoare în cele mai neobiș
nuite domenii de activitate. Iată 
două noi dovezi...

tul este lesne de înțeles : ener
gia electrică produsă în acest fel 
alimentează dispozitivele regula
toare și de înregistrare.

Nu încape îndoială că reali
zarea sistemului cibernetic pen
tru laminare de către oamenii 
de știință sovietici va constitui 
un eveniment dintre cele mai 
remarcabile in metalurgie.

Un robot... dansează

Electronii comandă...
După o știre recentă, specia

liștii ucraineni elaborează în 
momentul de față o instalație 
electronică de o importanță teh
nică excepțională. Este vorba de 
un sistem cibernetic pentru la
minare care prin folosirea ma
șinilor matematice de comandă, 
va automatiza integral funcțio
narea cuptoarelor adinei în care 
sînt preîncălzite lingourile de 
oțel înainte de laminare.

Lucrările pentru realizarea a- 
cestei instalații de o importanță 
tehnică deosebită, sînt foarte 
avansate. S-a încheiat prima eta
pă a lucrărilor și a fost realizat 
și supus probelor in condiții de 
laborator un așa numit regula
tor cibernetic. Funcționarea a- 
cestui dispozitiv cibernetic care 
menține in permanență regimul 
optim în cuptoare este inge
nioasă șt a fost realizata cu aju
torul unor cuptoare speciale ce 
vor permite să se determine nu 
numai temperatura lingoului in 
curs de încălzire, dar și — lucru 
de importanță extraordinară în 
siderurgie — gradul de încăl
zire pe întreaga grosime a me
talului.

Pentru realizarea acestei ade
vărate minuni tehnice, construc
torii sistemului electronic s-au 
folosit de căldura emanată de 
oțelul încălzit care este pre
luată de captatoare și transfor
mată în energie electrică. Res

O altă realizare cibernetică 
interesantă făcută cu cîtva timp 
în urmă o constituie un robot 
electronic care dansează în rit
mul muzicii.

Ansamblul compus dintr-o

sculptură din oțel și duralumi- 
niu ce reprezintă balerina și 
dintr-un „creier" electronic poa
te efectua mișcări în orice di
recție, cu diferite viteze : celule 
fotoelectrice și microfoane abil 
camuflate în sculptură captează 
toate variațiile intensității so
nore și chiar a luminii din sală. 
In urma acestor „comenzi" so
nore și optice, „balerina“ exe
cută diferite mișcări de dans și 
acrobatice combinate, în ritmul 
muzicii și chiar al variațiilor 
de lumină.

Și acum cititorul își va pune 
fără îndoială întrebarea la ce 
poate folosi această interesantă 
realizare cibernetică ?

Pentru a răspunde, este des
tul să arătăm că „balerina elec
tronică“ apare pe scenă în Fran
ța în cadrul unor așa numite 
spectacole de „artă de avant- 
gardă". Se înțelege că grupul 
de negustori abili, care exploa-

tează pînă și uriașa curiozitate 
a publicului pentru realizările 
uluitoare ale ciberneticii, reali
zează âștiguri importante.

Dar se pare că afaceriștii nu 
sînt încă mulțumiți. Ei vor să 
folosească la maximum „talen
tele“ actorilor ciberneticii și se 
gîndesc la realizarea unor filme 
„abstracte“ jucate numai 
păpuși animate electronic...

Din punct de vedere tehnic 
realizarea este fără îndoială in
teresantă. Dar cîte nu s-ar fi 
putut face cu energia cheltuită 
de oamenii de știință care au 
efectuat această lucrare la co
manda unor negustori !

In V.R.S.S. — în scopul ușu
rării muncii omului — se pune 
la punct sistemul electronic care 
va lamina uriașe lingouri de 
oțel, cantități imense de oțel 
pentru construcții și mașini-unel- 
te, pentru trenuri și avioane, 
pentru poduri și vapoare, pentru 
automobile și centrale electrice.

In Franța, o ingenioasă pă
pușă electronică recoltează a- 
plauze și încasări mari.

Două direcții de preocupări di
ferite, ce reflectă două lumi di
ferite...

de

ajungînd la problemele unei ra
muri noi — logica matematică. 
O vastă experiență pedagogică 
și o mare cultură matematică a 
permis autoarei o sistematizare 
originală. Calitățile unei limbi 
variate, fac lectura cărții mereu 
plăcută chiar pentru aceia care 
declară a nu fi înțeles niciodată 
nimic din această știință atît de 
speculativă. Autoarea cărții a 
reușit să dea o excelentă lucrare 
de popularizare a unei științe 
atît de puțin popularizată în ge
nere. Și îi revine marele merit 
de a fi evitat pericolul vulga
rizării și simplificării superfi
ciale a problemelor.

,Jocul cu infinitul” este de 
fapt o aprofundare serioasă și 
duce — chiar pe cel obișnuit 
cu noțiunile matematice — la o 
mai adîncă înțelegere a lor.

Fără îndoială, „Jocul cu infi
nitul“ va fi parcurs cu interes 
de orice tinăr interesat de cuce
ririle actuale ale științei. Cu
noașterea dezvoltării matemati
cilor va fi cu atît mai folosi
toare cu cît calculul matematic 
pătrunde în cele mai variate do
menii. Nu ne putem închipui 
realizarea zborului cosmic sau 
posibilitatea omului de a influ
ența clima și fenomenele mete
orologice fără aparatul puternic 
al matematicilor moderne, lată 
de ce lectura cărții dr. Petec 
Rosza este atît de interesantă 
pentru fiecare dintre noi.

M. CELAC
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„Clima artificială"
în țnîneSe din Doneț

La mina „Butov- 
skaia-Glubokaia“ din 
bazinul carbonifer 
Doneț (Ucraina), va 
fi instalată o mașină 
frigorigenă cu o ca
pacitate de 15.000.000 
kilocalorii pe oră. A- 
ceastă instalație gi
gantică de „climă 
artificială“ va asigu
ra minerilor condiții 
normale de muncă 
la o adîncime de 
1.150 metri — cea

mai mare 
de mină 
bazin.

Aerul refulat de 
ventilatorul princi
pal din galerie, va 
trece prin această 
instalație frigorigenă, 
care se montează la 
suprafață.

Răcirea artificială 
a aerului la mare a- 
dîricime — constituie 
una din noile proble
me tehnice, care se

adîncime 
din acest

rezolvă în Dombas, 
în legătură cu trece
rea la exploatarea 
straturilor bogate în 
cărbune, aflate la 
mare adîncime.

Tn apropiere de 0- 
rașele Stalino-Ma- 
keevka se construiesc 
șase mine avînd o 
adîncime pînă la 
1.000 metri. Planul 
de perspectivă pre
vede săparea a încă 
15 mine adinei.

Se spune : omul este o surcea 
aruncată în fluviul timpului. A- 
cest curent atotcuprinzător îl 
duce neînduplecat de la jocu
rile de copil la adolescență, de 
la maturitate la bătrînețe. Omul 
nu are puterea să se. elibereze 
din captivitatea timpului—

O stranie neputință !... Savan
ții își încrucișează sulițele în dis
cuțiile despre natura fizică a spa 
țiului. Despre natura fizică a 
timpului nu discută nimeni Noi 
știm prea puțin despre ceea ce 
reprezintă timpul. Formele teo
riei relativității a lui Einstein 
demonstrează că el depinde de. 
viteză. Aceasta este, pare-mi-se 
totul, ceea ce știm.

Timpul ca și spațiul, consti
tuie una dintre principalele for
me de existență a materiei. Am
bele noțiuni au un anumit sens 
fizic. Datorită lucrărilor lui 
Butlerov și Fedorov s-a descope
rit dependența dintre natura cor
purilor materiale și proprietă
țile spațiului. De faptul cum sînt 
situați atomii unul față de altul, 
de pildă în carbon, depinde ce. 
va fi materia — diamant sau 
grafit. Și dacă natura fizică a 
timpului este mai puțin cunoscu
tă decît natura fizică a spațiului, 
aceasta nu înseamnă că așa va 
fi întotdeauna. Pentru enigma 
timpului există o cheie, mai 
mult încă, este pe cale de a fi 
aleasă. De acest lucru ne convin
ge o nouă teorie interesantă a 
savantului sovietic N. A. Kozirev. 
Despre această teorie am discu
tat cu el.

Numele profesorului Kozirev 
este cunoscut nu numai oameni
lor de știință. Toți cei ce urmă
resc cu atenție revistele și ziarele 
știu, că acum cîțiva ani Kozirev 
a prezis la început, iar pe urmă 
a descoperit aurore boreale pe 
Venus. Tot el a descoperit vul
cani activi pe Lună.

Și mai interesantă este ultima 
sa lucrare consacrată studierii 
naturii fizice a timpului.

„Moartea termică"
în natură totul tinde spre 

echilibru și calm — aceasta este 
tendința generală a tuturor pro
ceselor (izice cunoscute. Se to
cesc munții transformi nd u-se în 
șesuri, se răresc stelele, înceti
nește rotația planetelor. IJnii 
savanți consideră că această ten
dință a energiei spre nivelare 
trebuie să ducă Universul în ul
timă instanță la „moartea ter
mică*. în întuneric se vor mișca 
Galaxiile reci și lipsite de viață, 
pretutindeni se va stabili aceeași 
temperatură. Materia se va opri 
locului și va înceta dezvoltarea...

Nicăieri insă nu se observă 
simptome ale apropierii „morții 
termice“ Universul strălucește 
într-o varietate infinită. Trăiește 
și se dezvoltă chiar și o aseme
nea lume, care părea nu de mult 
moartă, după c.im este Luna, tn 
întinderile întunecate de nepă
truns ale Universului ard, ema- 
nînd un strălucit spectru multi
color. nenumărate stele. în înde
părtări de neînchipuit, ele își 
trimit de miliarde de ani razele. 
Astrofizicienii încearcă de mult 
timp să descopere secretul vieții 
stelelor. Și iată la ce concluzie 
am ajuns : viața stelelor este 
determinată nu numai de proce
sele transformărilor nucleare 
Altceva, diferit din punct de ve
dere calitativ, ceva necunoscut 
dă stelelor o energie suplimen
tară...

Sculptorul planetelor
Cercetind cu pasiune cifrele 

care exprimă caracter i strife ste
lelor strîngînd o probă după 
alia, profesorul Kozirev a ajuns 
la convingerea fermă : hrana ine
puizabilă a rugurilor stelelor este. 
— timpul.

O concluzie uluitoare...
Cum a ajuns la ea cercetăto

rul ?
Piatra nu poate provoca in

Taina timpului
munți o avalanșe, dacă nu se 
află pe deasupra grohotișului. 
Glontele nu se poate afla conco
mitent în țeava puștii și să stră
pungă ținta, Cu alte cuvinte cau
za și efectul sînt . întotdeauna 
despărțite do timp și spațiu.

Viteza de transformare a cau
zei în efect este trecerea timpu
lui.

Timp îndelungat sensul fizic 
al acestei mărimi n-a putut fi 
elucidat. Numai folosind un pu
ternic aparat modern de analiză 
matematică, omul de știință a 
reușit să înțeleagă unele proprie
tăți. ale trecerii timpului. Princi
palele concluzii teoretice au fost 
pe scurt astfel experimentate : 
trecerea timpului are proprietă
țile vitezei de rotație ; în corpu
rile care se rotesc ea trebuie să 
se modifice, de aceea în ele tre
buie așteptată apariția unor forțe 
suplimentare, care acționează pe 
axa de rotație.

Și iată că pe masa savantului 
au apărut calcule, coloane de ci
fre care se îndreptau în atac 
asupra esenței enigmatice a tim
pului. S-a făcut primul pas din 
teorie spre lumea obiectelor con
crete. „Forțele timpului defor
mează sfîrlezele astfel incit un 
vîrj al lor este turtit, iar celă
lalt alungit“, — a declarat ma
tematica.

A început perioada de verifi
care. La sfîrlezele obișnuite de- 
f or mafia este atît de minimă, in
cit pînă acum nimeni n-u obser
vat-o. Mult mai mare ea trebuie 
să fie. la planete, aceste gigantice 
corpuri ce se rotesc.

A apărut posibilitatea reală de 
a verifica justețea concluziilor 
teoretice. N. A. Kozirev și D O. 
Moluaci au studiat, la Observato
rul de la Pulhovo nume'oase fo

tografii ale planetelor Jupiter și 
Saturn. De ce tocmai ale uces- 
tor planete și nu, să zicem, ale 
lui Marte ? Deoarece, printre cor 
pur ile sistemului solar, Jupiter 
și Saturn au cea jnai mare 'itezà 
de rat càie. în consecință, la ele 
acțiunea timpului se poate ma 
ni festa în modul cel mai puter
nic. S-a constatat tocmai eea ce 
au prezis cercetătorii, *tîl b. 
Jupiter, cît și la Saturn o emis
feră este turtită iar cealaltă ct- 
lungită...

Asupra Pămîntului timpul ac
ționează mai slab, deoarece pla

O excepțională ipoteză 
a unui savant sovietic

neta noastră se rotește mai încet 
decît Jupiter și Saturn. Totuși 
determinările forței de gravitație 
efectuate pe suprafața Pămîntu
lui, și observațiile asupra miș
cării sateliților artificiali au ară
tat Ca emisfera boreală are o 
masă mai mare în comparație cu 
cea australă. Este adevărat că 
unii savanți au încercat să ex
plice aceasta prin diferența den
sității rocilor emisferelor bo
reală și australă. Este însă mai 
logic să se presupună că forma 
Pămîntului se aseamănă cu for
ma planetelor Jupiter și Sa
turn

Timpul este sculptorul plane
telor...

Așadar, această idee atît de 
neobișnuită pentru noi a fost de
monstrată. Dar existența forțelor, 

timpul care acționează asupra 
axei de rotație a Pămîntului, 
este confirmată nu numai prin 
forma lui. Multe particularități 
geografice și climatologice ale 
planetei noastre, rămase pînă 
acum neînțelese, se pot lesne ex
plica prin acțiunea forțelor 
timpului. Ele constrîng păturile 
inferioare ale atmosferei să se 
deplaseze spre io>d Această de
plasare trebuie să determine o 
oarecare încălzire a regiunilor 
nordice. Așa se și întîmplă în 
realitate : temperatura medie a- 
nuală a emisferei australe este 

cu trei grade mai scăzută decît 
temperatura emisferei boreale

Timpul arde în stele
Cercetătorii au reușit să calcu

leze cantitatea de energie ema
nată în cursul procesului de de
formare de către timp a corpu
rilor ce se rotesc. Pentru sfirleze 
obișnuite ea este infima : sînt 
necesari ani pentru ca energia 
timpului să încălzească cu un 
grad apa dintr-un pahar. De a- 
ceea este greu să se descopere 
manifestările energetice ale tre
cerii lui. în Soare totuși, sînt 
posibile procese în cursul cărora, 
din scurgerea timpului să emane 
o energie suficientă pentru între
ținerea arderii. Stelele sînt ma
șini pentru care timpul servește 
drept combustibil. O parte a lu

minii solare care încălzește Pă
mântul nostru, provoacă oameni
lor insolații, evaporă apa din n- 
uri și mări, distruge stîncile — 
nu este nimic diceva decît „timp 
transformat“.

Totuși, legătura dintre ener
gie și timp nu este unilaterală, 
în unele condiții este posibilă 
și trecerea inversă a energiei în 
timp.

înseamnă oare toate acestea că 
transformarea timpului în ener
gie constituie tocmai procesul 
fundamental care împiedică în
ceputul „morții termice** a Uni
versului ? Una din tezele noii 
teorii a timpului afirma că lu
crurile stau tocmai așa. Acțiunea 
energetică a timpului este în
dreptată împotriva dispersării e- 
nergici. Ea este capabilă chiui 
să „întinerească“ acele corpuri, 
în cate energia a și ajuns în 
stare de echilibru. înseamnă, că 
materiei nu-i este nici odată dat 
să ajungă în stare de repaus, 
înseamnă că Universul nu va 
muri niciodată

Inima la dreapta
Influența forțelor timpului se 

manifestă nu numai în corpurile 
ce se rotesc. în ele ea iese nu
mai mai clar la iveală.

Un om merge cu trenul. Vago
nul s-a balansat pe macaz, omul 
n-a rezistat și a căzut. Și asupra 
acestei căzături și-a exercitat in
fluența forța timpului. Undeva, 
cu un micron ea a deviat mișca
rea. în comparație cu inerția, 
forța timpului era atît de neîn
semnată îneît intervenția ei n-a 
fo$t observată nici de cel ce a 
căzut, nici de cei din jur.

Există o serie de dovezi, obți
nute în laboratoare, care de-

monstrează justețea teoriei lui 
Kozîrev. La studiul amănunțit 
al vibrațiilor s-au descoperit fe
nomene care nu pot fi explicate 
prin legile cunoscute ale meca
nicii. în schimb ele se explică 
perfect prin acțiunea forțelor 
timpului.

Extrem de interesantă este in
terpretarea pe care teoria timpu
lui o dă faptului că la om inima 
se află întotdeauna spre stìnga 
și nu la mijloc.

Este necesar totuși să s^ facă 
la început o mică paranteză.

Este posibil următorul episod 
al unui viitor îndepărtat: racheta 
pămîntehilor zboară spre un în
depărtat sistem astral. E aproape 
planeta străină, învăluită într-o 
atmosferă alburie. Nava cosmică 
se pregătește pentru aterizare. 
La început trebuie însă stabilit 
— planeta nu este alcătuită oare 
din antimaterie ? Poate că acolo 
în jurul nucleelor negative ale 
atomilor se rotesc pozitronii și 
nu electronii ? Fizica modernă 
previne despre posibilitatea exis
tenței în Univers a unor aseme
nea lumi. Aterizarea pe ele, în
seamnă pieire. Materia terestră se 
va contopi într-o explozie orbi
toare cu antimateria. Cum să se 
facă această verificare ?

în această situație vine în a- 
jutor teoria naturii fizice a 
timpului. Din tezele ei reiese că 
timpul în lumile alcătuite din 
antimaterie are un sens invers. 
Aceasta nu înseamnă că în ele 
evenimentele se desfășoară ca 
într-un film rulat invers. în a- 
cest caz s-ar încălca legătura 
cauza-efect. Lumea cu mersul in
vers al timpului este echivalen
tă cu imaginea din oglindă a 
lumii noastre. în ea „dreapta“ 
;i „stingă“ își schimbă locurile.

O urmare a mersului invers al 
timpului trebuie să fie forma 
planetei din antimaterie, la care 
turtită să fie nu emisfera boreală, 
ca în lumea noastră, ci cea au
strală. Emisfera boreală trebuie 
să fie, dimpotrivă, alungită. De 

aceea este suficient ca austronau- 
ții să măsoare contururile plane
tei pentru a stabili ce lume se 
află în fața lor

Este oare posibil 
ca timpul 

să fie dirijat ?
Să ne transpunem în gînd cu 

o sută de ani în urmă. Să intrăm 
într-o bibliotecă și să răsfoim 
paginile îngălbenite ale revistelor 
științifice din acele vremuri. Din 
ele aflăm că atomul este invi
zibil, că principiul conservării 
materiei nu este unanim recu
noscut, că componența chimică 
a stelelor nu poate fi stabilită, 
că teoria relativității... în re
vistele secolului al XlX-lea n-am 
reușit să găsim nici o in^’cație 
referitoare la această teorie. Ni
meni pînă la Einstein. avînd 
chiar cea mai bogată fantezie, 
nu-și putu închipui că masa și 
dimensiunife unui corp care se 
deplasează depind de viteză.

Teoria lui N. A. Kozîrev con
stituie primul pas, deocamdată 
modest, în necunoscut.

Ce o așteaptă ? Cunoașterea 
naturii timpului deschide ome
nirii posibilități uluitoare al 
căror grad de realizare nu este 
deocamdată limpede. N. A. Ko
zîrev consideră că în principiu 
se poate pune stăpinire pe ener
gia timpului, că mersul lui poa
te fi utilizat, că el poate fi 
constrîns să stea în slujba 
omului. Cine știe, poate că va 
apare un mijloc de dirijare a 
mersului timpului. Acesta ar 
constitui o grandioasă și minu
nată „mașină a timpului“

Poate urmașii noștri răsfoind 
peste o sută de ani revistele noa
stre se vor minuna cum oamenii 
n-au știut că timpul... Să nu fa
cem presupuneri în ce privește 
nivelul de cunoștințe al urmași
lor noștri.

Din ziarul „Komsomolskaia 
Pravda“.
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O treabă făcută 
cu răspundere

Călăuzindu-se după principiul 
că propagandistul este figura 
centrală în învățămîntul politic 
Comitetul raional U.T.M. Arad a 
acordat o mare atenție recrutării 
și selecționării -propagandiștilor 
pentru noul an de învățămînt po
litic de organizație. Munca de 
recrutare și selecționare a propa
gandiștilor a început în momen
tul cînd organizațiile U.T.M. au 
analizat cum s-a desfășurat în
vățămîntul politie U.T.M. în 
anul trecut. Atunci s-a discutat 
în mod special despre felul în 
care și-au făcut datoria propa
gandiștii. Discuțiile din adună
rile generale U.T.M. au fost de 
un real folos : întîi ele au acor
dat un serios ajutor propagan
diștilor, apoi au permis orga
nizațiilor de bază să aprecieze 
just care dintre propagandiști 
vor putea să continue această 
activitate în noul an de învăță- 
mînt. Astfel, dintre cei 90 de pro
pagandiști care vor conduce 
anul acesta cercurile politice 
U.T.M. din raionul Arad, 65 sînt 
propagandiști cu vechime de 
3—4 ani în această muncă.

Tn selecționarea propagandiș
tilor biroul Comitetului1 raional 
U.T.M. Arad s-a călăuzit după 
principiul ca în această muncă 
să fie atrași muncitori și tehni
cieni, învățători și profesori ti
neri cu o temeinică pregătire po
litică și ideologică, cu un larg 
bagaj de cunoștințe gehera'e. 
Dintre aceștia aproape 50 sînt 
membri și candidați de partid, 
79 absolvenți ai școlii medii, 
3 sînt ingineri. Astfel recru
tați cea mai mare parte a pro
pagandiștilor prezintă depline 
garanții că vor conduce cu com
petentă cercurile politice încre
dințate. La G.A.S. Siria, de pil
dă, unu! din cursurile serale a 
fost încredințat tehnicianului vi
ticol Danciu- Alexandru. El s-a 
dovedit anul trecut a fi uri pro
pagandist sîrgttincios care a con
dus cu pricepere și competență 
activitatea cercului politic. La 
G.A.C. din Dorobanț, utemiștii 
au ales și anul acesta ca propa
gandistă pe învățătoarea Maria 
Moghior pentru seriozitatea și 
competența cu care și-a desfășu
rat munca anul trecut. A făcut 
expuneri interesante, a stimulat 
discuții pasionante, a organizat 
audiții colective la radio, acți
uni patriotice etc. Printre propa
gandiștii selecționați de corni-

află
Să- 

de 
de

tetul raional U.T.M. se 
și tinăra comunistă Iuliana 
bău, distinsă pentru munca 
propagandist cu Diploma 
onoare a Comitetului regional
U.T.M. Timișoara, și mulți alți 
propagandiști cu o bogată expe
riență.

Biroul raional U.T.M. Arad 
discutînd cu propagandiștii, ana- 
lizînd posibilitățile fiecăruia și-a 
dat seama că unii dintre ei nu 
vor putea face față unei aseme
nea sarcini. El a infirmat atunci 
hotărîrile unor adunări generale 
ale organizațiilor U.l'.M. și a 
numit ca propagandiști, instruc
tori ai comitetului raional U.T.M. 
Astfel instructorul raional Nico- 
lae Pistrui va conduce uri cerc 
politic la G.A.C. din Horia, Ion 
Csenici, cercul politic din orga
nizația U.T.M. de la G.A.C. Ma- 
cea. Cit toate acestea mai sînt 
încă unii propagandiști, Tntr-a- 
devăr puțini la număr, slab pre
gătiți, care nu prezintă garan
ția că se vor putea achita cu 
cinste de această sarcină. Este 
foarte bine că o serie de activiști 
vor conduce în 
cercuri politice 
ții însă ei nu 
pentru a acoperi 
cercuri pentru care au fost pro
puși propagandiști necoresputiză- 
tori. Pentru că — deși în marea 
majoritate au fost recrutați pro
pagandiști corespunzători — mai 
sînt încă cercuri la care au fost 
propuși tineri care nu vor putea 
face față acestei munci de răs
pundere. Așa de pildă la G.A.S. 
din Fîntînele, secția Frumușeni, 
a fost confirmat ca propagandist 
utemistul Wașo Glieorghe care 
este un tînăr fruntaș în produc
ție dar care nu are încă pregă
tirea politică și culturală nece
sară unei asemenea răspunderi. 
Același lucru s-a întîmplat și la 
G.A.S. Cruceni și în alte părți. 
In întregul raion Arad mai sînt 
8—10 asemenea cazuri. Comite
tul raional U.T.M. Arad cunoaște 
această situație și totuși i-a con
firmat pe acești tineri în munca 
de propagandiști.

Se impune deci, fără întîrziere, 
Comitetului raional U.T.M. Arad 
să ia măsurile corespunzătoare 
pentru a fi confirmați numai pro
pagandiști bine pregătiți, capa
bili să ajute tinerii în ridicarea 
nivelului lor politic și ideologic.

S. ION

anul acesta 
în organiza- 

sînt suficienți 
numărul de

Ce au învățat profesorii 
practica studenților» e»

(Urmare din pag. l-a) că

Cînd nu se ține cont 
de nivelul de pregătire 

a tinerilor

cu ceea ce e nou în profesia noa
stră și pe baza constatărilor fă
cute putem aduce îmbunătățiri 
cursului pe care-1 predăm stu. 
denților.

Cursul de extracție a țițeiului 
— o materie de bază în faculta
tea noastră se predă la anii pa
tru și cinci — ani de specializare. 
Munca de proiectare ocupă un 
loc însemnat în cadrul cursului. 
In anii trecuți le dădeam tuturor 
studenților ca temă de proiectare 
o sondă cit toate particularitățile 
de funcționare și metodele de ex
ploatare. Disculînd cu specialiștii 
din Institutul de proiectare,' în 
majoritate absolvenți ai Institutu
lui nostru și cu specialiști de la 
schele am ajuns la concluzia că 
acest sistem de proiectări este 
defectuos și are repercusiuni 
negative în pregătirea studenți
lor. Proiectul pe care-1 fac stu
denții în prezent le dă o privire 
prea sumară asupra metodelor

de exploatare. Cred de aceea, 
este mai folositor pentru pregă
tirea studenților să împărțiin 
proiectul de ansamblu pe metode 
de exploatare. In acest fel stu
dentul poate adinei în amănunt 
un aspect al lu-rârii iar pro
blemele de ansamblu le va pu
tea dezbate în seminar.

Apoi o altă problemă: stu. 
denții noștri lucrează proiecte de 
an numai pentru a învăța, temele 
lor au un caracter teoretic și 
nimeni nu le folosește în practică. 
La Institutul de ..proiectare am 
găsit o bogăție de teme pe care 
studenții le-ar putea rezolva, 
sprijinind institutul care ou poate 
satisface întotdeauna numeroa
sele cerințe ale întrepriiiderilor. 
Ar face un lucru util pentru pro
ducție și în același timp ar în
văța avînd posibilitatea să veri
fice în practică soluțiile propuse 
de ei.

Comitetul U.T.M. de la Uzina 
„Laminorul“ Brăila a hptarît să 
deschidă în afttil acesta de învă
țămînt politic de organizație 17 
cercuri și cursuri politice. Hotă, 
rîrea este perfect justificată dat 
fiind numărul mare de utemiști 
și tineri din uzină, precum și 
dorința lor de a-și ridica con
tinuu nivelul de cunoștințe poli
tice și ideologice. De altfel cei 
mai mulți utemiști și tineri din 
uzină au frecventat și în anii 
trecuți forme de învățămînt poli
tic U.T.M și — în mod firesc— 
doresc ca pe măsura Însușirii 
cunoștințelor din programul cer. 
cului pe care l-au frecventat să 
promoveze in cercuri superioare, 
corespunzătoare gradului lor ac
tual de pregătire politică și ideo
logică. In unele organizații de 
secții s.a ținut seama de acest 
lucru important. Așa de pildă, 
pentru utemiștii din secția trăgă- 
torie care au frecventat anul tre
cut cercul „Să cunoaștem fru
musețile și bogățiile patriei“ anul 
acesta s-a trecut la organizarea 
unui curs seral în care eursanții 
tși vor completa cunoștințele, 
însușindu-și lucruri noi. Din pă. 
cate, însă, nu în toate organiza
țiile U.T.M. de secții s.a procedat 
la fel.

Astfel în organizația U.T.M. 
din secția lanțuri, unde anul tre
cut utemiștii au studiat într-un 
curs seral, s-a organizat anul a- 
cesta un cerc pentru studierea 
Statutului U.T.M. cu toate că ute
miștii de aici puteau studia în- 
tr.o formă de învățămînt care să 
le dea noțiuni mai largi despre 
politica partidului nostim, mai 
multe cunoștințe din învățătura 
marxist-leninistă. Majoritatea u- 
temiștilor de aici sînt membri ai 
organizației de 3—4 ani, timp în 
care au învățat în diferite cercuri 
politice. Fără îndoială că aci s-a 
procedat birocratic. Dar situația 
din această secție nu este izolată. 
In organizația de la laminor II a 
funcționat un curs seral în anul 
trecut de învățămînt politic. Atît 
propagandistul care a condus 
cursul, cît și membrii biroului 
U.T.M. afirmă că aproape toți ti
nerii care l.au frecventat și-au 
însușit lecțiile predate, au învă
țat bine. Cu toate acestea și în 
această organizație, tinerii nu 
au fost încadrați într.o formă de 
învățămînt politic care să-i ajute 
să-și dezvolte și să-și îmbogă
țească cunoștințele politice. Ace. 
lași lucru s-a petrecut și în or
ganizația din secția edilitară.

Aceasta dovedește cu claritate 
că în pregătirea deschiderii anu. 
lui de învățămînt politic, comi
tetul U.T.M. a dat dovadă de 
multă superficialitate. Sînt mulți 
propagandiști care nu cunosc ce 
cercuri vor conduce în acest an 
(Nicolae Tudor, Boală Constan
tin), sînt birouri de organizații 
U.T.M. care nu știu ce cercuri 
vor deschide (biroul U.T.M. de Ia 
secția lanțuri și altele) și în 
sfîrșit sînt utemiști care nu știu 
încă în ce cerc vor învăța. Co
mitetul U.T.M. a cerut birourilor 
organizațiilor de secții să prezin
te tabele cu tinerii care vor fi 
încadrați la învățămîntul politic. 
$i s-au întocmit tabele în care au 
fost trecuți toți utemiștii fără a 
se sta în prealabil de vorbă cu 
ei, fără, a li se explica importan
ța studiului, materia pe care o 
vor avea în acest an. La secția 
lanțuri, tinerii nu știu pe cine 
vor avea ca propagandist, după 
cum nici propagandistul nu știe 
pe nici unul dintre viitorii lui- 
cursanți. In același timp, la ga. 
zeta de perete se află un articol 
semnat de biroul U.T.M. în care 
se afirmă că s-a stat de vorbă 
cu fiecare tînăr în parte cu pri
vire la încadrarea acestora în 
cercul politic și că sînt pregă
tite toate condițiile pentru înce
perea anului de învățămînt poli
tic. In general, printre membrii 
cbinitetului, ai birourilor U.T.M., 
domnește automulțumirea față de

felul în care s-a pregătitfelul în care s-a pregătit des
chiderea anului de învățămînt 

• politic;- ceea ce este de-a dreptul 
inexplicabil, dacă cercetezi situa
ția reala, care e departe de a fi 
mulțumitoa rc.

Toate aceste lucruri s-au putut 
petrece dat fiind că această orga
nizație U.T.M. — una dintre cele 
mai mari din oraș — nu a fost 
ajutată suficient de Comitetul o- 
rașenesc U. T. M. Braila. Mulțu
mit probabil cu situațiile frumos 
întocmite din care reies și nu
mărul mare de cercuri și numărul 
mare de cursanți, acesta nu a 
mai controlat situația reală exis, 
tentă în organizația de bază. 
Altfel nu se poate explica de ce 
n-a luat măsuri pentru Îndrepta
rea acestei situații, știut fiind 
că pînă la deschiderea anului de 
învățămînt politic nu a mai ră. 
mas multă vreme. Este necesar 
ca în acest răstimp să se ia cele 
mai potrivite măsuri pentru crea
rea acelor cercuri politice care să 
răspundă nivelului de pregătire 
al tinerilor, dorinței acestuia de 
a-și ridica necontenit nivelul po
litic și ideologic. Nu trebuie uitat 
că organizarea învățămîntului po
litic de organizație nu este un 
scop în sine, ci una din princi
palele forme de a-i ajuta pe ti
neri să-și ridice 
și ideologic.

InȚ legătură cu sărbătorirea zi
lei de 25 septembrie ca zi de spri
jinire a luptei poporului din Kenya 
pentru independență și libertate, 
Liga romina de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa a triipis 
o telegramă Secretariatului perma
nent al Cbnferințeî popoarelor 
afro-asiatice în care își exprimă 
solidaritatea sa cu lupta poporului 
din Kenya și cu aspirațiile sale pen
tru autod terminare și cere’ pune
rea în- libertate a tuturor luptăto
rilor săi.

h
La invitația Uniunii Scriitorilor 

din R. P. Romînă au .sosit in Ca
pitală scriitorii Gcorg Maurer și 
Eberliard Panitz din R.D. Germa
nă, care vor face o vizita In tara 
noastră.

nivelul politic

★
Intre 13-20 septembrie a.c. s-a 

ținut la München cel de-al 18-lea 
Congres al Societății internațio
nale de chirurgie și al 4-lea Con
gres al Societății internaționale 
cardiovasculare. La aceste congrese 
au participat peste 1.500 delegați. 
Delegația țării noastre a fost 
compusă din acad. prof. dr. N. 
Hortoloinei, prof. dr.. fon Făgă- 
rășanu, prof. dr. Aurel Nana și 
dr. Ion Radu, care au prezentat 
mai multe lucrări și au intervenit 
la discuții. Viitorul congres al So
cietății internaționale de chirurgie 
se va ține în 1961 la Dublin cu 
tematica „Chirurgia glandelor en
docrine“.

La congresul de la München, 
prof. dr. Ion Făgărășanu, membru 
corespondent al Academiei R. P. 
Romîne, a fost ales în biroul con
gresului ca vicepreședinte.

Viitorul congres al Societății in
ternaționale cardiovasculare se va 
ține în anul viitor la Barcelona.VIDRAȘCU

à jBIJI

Utemiștii Alionte Tudor, Stanciu loan, Simion Dida și Tico Eli- 
sabeta se numără printre cititorii fruntași ai bibliotecii clubului sa- 
lariafilor C..F.R. din Buzău.

în fotografie: tinerii luînd cărți de la bibliotecă.
Foto: S. NICULESCU

Plecarea la Pekin a unei delegații 
a organizațiilor de masă din R.P.R.

Joi dimineața a părăsit Capitala 
plecînd la Pekin o delegație a 
organizațiilor de masă din R. P. 
Romînă care la invitația organi
zațiilor de masă din R.P. Chi
neză, va lua 
rile prilejuite 
aniversare a 
cii Populare

Delegația este condusă de ing. 
Mihai Marin, Secretar al Consî-

liului Central al Sindicatelor 
R.P. Romîn’ă.

La plecare, pe aeroportul 
neasa, delegația a fost condusă 
de reprezentanți ai organizațiilor 

parte la manifestă- -de masă din țara noastră.
de cea de-a 10-a 

proclamării Republi- 
Chineze.

din

Bă-

Scrisoare din

Au fost de față Șiu Gien-guo, 
ambasadorul 
București și 
basadei.

R.P. Chineze la 
alți membri ai am-

( Agerpres)

decoratTovarășul losif Ărdeleanu 
cu „Ordânj! Muncii“ clasa I

Prezidiul Marii Adunări Națio
nale a R. P. Romîne a conferit 
„Ordinul Muncii“ clasa 1 tovară
șului losif Ardeleanti cu prilejul

împlinirii vîrstei de 50 de ani, pen
tru îndelungată activitate în miș
carea muncitorească șj pentru re
zultate bune obținute în munca sa.

R. P. Chineză

Americanii îl ovaționează
pe premierul sovietic

Uniunii Sovietice, 
eforturile pentru a 
noastre in toate

il i. i. ' .
(Urmare din pag. l-a) mașini pentru industria metalurgia 

că. Cu ani în urmă această uzină 
livra produsele sale Uniunii So
vietice.

Drumul spre uzină a fost parcurs 
de înaltul oaspete într-o mașină 
decapotabilă. El era însoțit de pri
marul orașului, Thomas Gallagher, 
și de reprezentantul președintelui 
Eisenhower, Henry Câbot Lodge. 
La ieșirea din hotel, N. S. Hruș
ciov u fost ovaționat de mii de 
persoane masate pe ambele părți 
ale străzii. în clădirile din vecină
tate oamenii se înghesuiau la feres„ 
tre pentru a-l zări pe N. S. Hruș
ciov.

La uzină N. S. Hrușciov și per
soanele care îl însoțesc au fost în- 
tîm-pinați de Frank Mesta, vice
președintele societății, El a invitat 
pe N. S. Hrușciov în birourile ad- 
ministrației și i-a expus munca 
Uzinei.

N. S. Hrușciov a vizitat apoi 
atelierele uzinei, tn atelierul meca-

orașului Des Moines, precum și lo
cuitorilor orașului și statului pen
tru ospitalitatea acordată. El a 
transmis cile mal bune urări locui
torilor din Des Moines și din statul 
lotca.

Im ora 22,05 ora locală (4,05 ora 
tttșcureșli) avionul cu care au că
lătorit oaspeții sovietici a aterizat 
la baza aeriană din apropiere de 
Pittsburg. Ei au fost înlimpinați 
de primarul orașului, Thomas Gal- 
laglier care rostitul un cuvînt de 
bun sosit, a inminat lui N, S. Hruș
ciov o cheie a orașului. Primind 
cheia, N. S. Hrușciov a spus t Pă 
mulțumesc că îmi acordați atîta 
încredere incit îmi dați cheia ora
șului dv Sînt foarte impresionat 
de primirea pe care mi-au făcut-o 
americanii în cursul călătoriei mele 
și de aspirațiile lor de pace.

La aeroport și de-a lungul șose
lei străbătute de automobilele îl» 
care se aflau oaspeții sovietici se nic s-a adunat o mare mulțime de 
găsea o mare mtdtime de locuitori 
ai orașului. Cu toate că era aproape 
de miezul nopții, în mulțime pu
teau fi văzute numeroase femei cu 
copii în brațe. Deasupra orașului 
nu mai străluceau luminile împrăș
tiate de cuptoarele și furnalele 
marilor oțelării, ele fiind stinse în 
urma marii greve a oțelarilor. in 
semn de .salut, locuitorii orașului 
au lăsat însă aprinse toate luminile 
de pe marile clădiri. Pe străzile 
din jurul hotelului Carlton, unde 
își au reședința oaspeții sovietici 
in timpul șederii lor la Pittsburg, 
se aflau mai multe mii de per
soane care au ovaționat puternic 
cînd șeful guvernului sovietic a 
coborât din mașină.

Joi dimineața în programul vizi
tei lui N. S. Hrușciov aproximativ 
două ore au fost consacrate uzinelor 
de mașini de la Dolomestead ale 
companiei Mesta, una din puținele 
din oraș care mai lucra. Această 
societate produce laminoare, utilaj 
de presat și forjat, precum și alte

muncitori care l-au întâmpinat pe 
înaltul oaspete cu ovații și aplauze. 
Vizitând atelierul N. S. Hrușciov 
s-a oprit în repetate rînduri, a stat 
de vorbă cu muncitorii, le-a strfns 
mina. El a urat muncitorilor suc
ces în muncă și în viață.

Muncitorul Kenneth Jackey 
scos din buzunar un pachet de ți
gări pe care l-a oferit lui N. S» 
Hrușciov. N. S. Hrușciov a mulțu
mit șt la riadul său, în semn de 
amintire, i-a făcut cadou o insignă 
și ceasul său de mînă. Numeroșii 
fotoreporteri se grăbesc să fotogra
fieze acest scurt episod. întrebat 
dacă este mulțumit de călătoria fă
cută, N. S. Hrușciov a răspuns că 
este foarte mulțumit, deoarece pe
treci totdeauna plăcut cu un popor 
minunat.

în cursul vizitei, N. S. Hrușciov 
a remarcat că dezvoltarea comerțu
lui între U.R.S.S. și S.U.A. ar con
stitui un avantaj reciproc între cele 
două țări. El a reamintit faptul că 
această uzină a livrat marfa sa

a

,,Să ne unim 
apropia țările 

_____  _  ___  domeniile, a 
spus N. S. Hrușciov, inclusiv in cel 
al relațiilor comerciale pentru asi
gurarea păcii”.

Toți ziariștii au remarcat deose
bita căldură cu care a fost primit 
N. S. Hrușciov de muncitorii 
uzinei..

După ce a părăsit uzina, N. S. 
Hrușciov a vizitat orașul Pittsburg. 
Pe străzi înaltul oaspete a fost 
ovaționat de miile de cetățeni 
care așteptau trecerea sa.

tn cursul aceleeași zile guverna
torul statului Pennsylvania, David 
Lawrettce, primarul orașului Pilt- 
sburg, Thomas Gallagher și preșe. 
dintele Universității din Pittsburg 
Edward Litchfield, au oferit un 
dejun în cinstea președintelui Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. Ln 
dejunul care a avut loc în sala 
mare a Universității din Pittsburg 
au participat aproximativ 500 de 
oaspeți — reprezentanți ai vieții 
politice și ai cercurilor de afaceri 
din Pittsburg.

La capătul a 12.000 de km par
curși, Pittsburgul încheie călăto
ria întreprinsă de N. S. Hrușciov 
într-o serie de orașe și regiuni 
din Statele Unite.

In după-amiaza zilei de joi la 
ora 16^5, ora locală (0,25 ora 
Bucureștiului) N. S. Hrușciov a 
sosit la Washington, in seara ace
leași zile el va participa la o re
cepție oferită în cinstea sa de am
basada sovietică iar apoi la un 
dineu oferit de directorul ziarului 
,Journal of Commerce“, Eric Rid- 
der la hotelul ,„Sheraton Carlton“ 
la care vor lua parte un număr 
restrîns de oameni de afaceri și 
industriași de frunte americani.

Vineri după-amiază N. S. Hruș
ciov urmează să plece la reședința 
personală a președintelui Eisenho- 
wer. Câmp David pentru tratative. 
El va rămâne aci pină duminică 
dimineață.

Opinia publică mondială salută
• J • • • 1 « J • -B-T H-n /X rNistorica inițiativă a U.R.S.S. 

în problema dezarmării
Declarația Consiliului consultativ 

al Comitetului național 
al Partidului democrat din S.U.A.

WASHINGTON 24 (Agerpres). 
TASS transmite : Consiliul consul
tativ al Comitetului național al 
Partidului democrat a dat publici, 
tații o declarație în care cere Sta
telor Unite să folosească heîntîr. 
ziat drent bază pentru tratative 
propuner"e guvernului sovietic pri
vitoare la dezarmarea generala și 
totală. „Consiliul consultativ al 
Partidului democrat, se spune în 
declarație, consideră că guvernul 
nostru trebuie să folosească neîn- 
tîrziat drept bază pentru tratative 
propunerile eu privire la dezarma
re prezentate de domnul Hrușciov 
in Adunarea Generală a Organiza
ției Națiunilor Unite și că preșe
dintele Statelor Unite trebuie să 
manifeste inițiativă și să acționeze 
tn cadrul O.N.U.“.

In încheierea declarației se spu
ne : „Nu trebuie să pierdem nici 
o posibilitate de a înainta spre țe
lul cel mai măreț — 
treaga lume— și să 
nilor Unite suficiente 
asigurarea păcii.

Propunerea 
lui N» S. Hrușciov 

este ideală
DJAKARTA 24 (Agerpres). — 

Răspunzînd lâ întrebările unor 
ziariști, președintele Comisiei pen
tru problemele apărării a parla
mentului Indoneziei, Mansur, a 
declarat la 23 septembrie că pro
punerea Iui N. S. Hrușciov cu 
privire la dezarmarea generală și 
totală este ideală și reprezintă o 
propunere foarte bună pentru toate 
țările lumii.

O.N.U. trebuie să acorde toată 
atenția propunerii Iui N. S. Hruș
ciov, a declarat .Mansur.

pace în în- 
dăm Națiu- 
forțe pentru

Noi știm că în secolul nostru, 
al rachetelor, proiectilelor teleghi
date, armei nucleare, nici o țară 
nu poate spera în victorie într-uti 
război total. Un astfel de război 
poate distruge întreaga lume. Tre
buie să presupunem că și Uniunea 
Sovietică înțelege acest lucru. A- 
ceasta face cu atît mai imperioasă 
folosirea propunerii lui Hrușciov 
ca bază pentru noi tratative“.

Louis Săltat: Propunerile sovietice prezintă 
o însemnătate excepțională

După cum rezultă din informa
țiile pe care le primim din toate 
continentele, a arătat Louis Sa ii. 
lanț, sindicatele și oamenii muncii 
din întreaga lume apreciază mult 
propunerile sovietice cu privire la 
dezarmare, precum și perspectivele 
clare pe care le deschide acest 
plan în fața lor. Lozinca dezarmă
rii generale va fi îmbrățișată de 
oamenii muncii din toate țările 
lumii.

24 (Agerpres). — In 
interviu acordat cores-

BERLIN 
cadrul unui 
pondentului din Praga al agenției 
A.D.N., Louis Saiilant, secretarul 
general al Federației Sindicale 
Mondiale, a subliniat că propuneri
le sovietice cu privire la dezarma
re, prezentate de N. S. Hrușciov 
la Organizația Națiunilor Unite, 
prezintă o însemnătate excepțio
nală.

Eficacitatea...

în aceste zile, în atelierele 
Uzinei Textile de bumbac nr. 9 
din Shanghai există o activitate 
febrilă. Imediat după terminarea

schimbului, țesătoarele s-au a- 
dunat discutând cu aprindere. 
Despre ce oare ? Despre apari
ția unui grafic, lată-l :

ea. în uzină a 
mișcare pentru 

experiența frun- 
re-

Diferența dintre metoda de mun că normală ți cea a fruntașilor

Schimbarea suveicilor

Viteza fruntașilor 1,8 secunde
Viteza normală 4—5 secunde

Opririle (timpii morți 
ai războiului) 

8 secunde 
13—17 secunde

Graficul era însoțit de urmă
torul calcul : „Confruntind a- 
ceste două operații, diferența 
dintre metoda de muncă a frun
tașilor și a muncitorilor obiș- 
nuiți este de 6 secunde, tn fie
care zi, la fiecare război, se pe
trec 600 de Schimbări de suveici 
și opriri. Aceasta înseamnă ca 
războiul la care lucrează un 
muncitor obișnuit funcționează 
cu o oră mai mult decit la un 
muncitor fruntaș. Actualmente, 
fiecare război produce 5 metri 
de pînză pe oră. Dacă toate răz
boaiele uzinei ar atinge nivelul 
fruntașilor, atunci ele vor pro
duce zilnic cu 2880 metri mai 
mult, sau l.000.000 metri mai 
mult pe an(i. Nu este deci* de 
mirare că acest calcul a stârnit 
printre țesătoare un puternic in- 
teres, considerîndu-l ca o pro
blemă deosebit dt importantă. 
Toate țesătoarele au tras conclu
zia că trebuie să realizeze vite
za fruntașilor indicată pe grafic.

Deși pe grafic nu era mențio
nat numele fruntașului, fiecare 
era lămurit că era vorba despre

tinăra țesătoare Ni Hai-pao. Din 
anul 1954 cînd Ni Hai-pao de
venise fruntașă a uzinei, ea și-a 
păstrat pînă acum, an de an, a- 
cest titlu de cinste. Conducerea 
uzinei, considerând realizările ei 
drept un lucru deosebit de 
portant, a dispus întocmirea 
ficului și afișarea lui.

ir
Numeroase uzine textile 

Shanghai au invitat-o pe Ni 
pao M le demonstreze talentul 
și meșteșugul ei. Uzina de țesă- 
torie Tasheng, situată foarte de
parte de Shanghai, la Nantung 
pe malul nordic al Yangtze-ului 
a făcut chiar mai mult. Pe lin
gă că a invitat-o, uzina a trimis 
trei tinere țesătoare la Shanghai 
pentru ca . ele să învețe direct 
de la tinăra maeștri a războiu
lui de țesut. Acest fapt a stimu
lat și mai mult entuziasmul țe
sătoarelor de la Uzina Textilă 
de bumbac nr. 9, înât ele și-au 
luat angajamentul că vor învăța 
de la fruntașa în producție Ni 
Hai-pao și că în scurt timp vor

im- 
gra-

din 
Hai-

lucra la fel ca 
început o largă 
a se învăța din 
taților în muncă, pentru a 
duce diferențele de timp și a 
atinge nivelul lui Ni Hai-pao. 
De asemenea, s-a luat hotărîrea 
de a se înființa în afara orelor 
de muncă o școală specială 
unde să se învețe experiența a- 
vansată. Cineva a denumit-o în 
glumă „Universitatea Ni Hai- 
pao" și această denumire s-a 
răspîndit în întreaga uzină.

Urmînd indicațiile comitetului 
de partid al uzinei, Ni Hai-păo 
a hotărit să împărtășească tova
rășelor ei tehnica avansată în 
munca de țesătoare. Ni Hai-pao 
era fericită văzînd că tovarășele 
ei de muncă din uzină erau ho- 
tărîte să-și ridice nivelul lor teh
nic. Ea continua să învețe cu 
modestie și totodată transmitea 
cu seriozitate cunoștințele ei tu
turor muncitoarelor uzinei. A- 
cesta a fost începutul acestei „u- 
niversități“, care nu avea nici 
local, nici firmă.

Ni Hai-pao muncea cu deose
bit entuziasm. Înainte, și după 
schimb, ea preda cursuri colec
tive „elevelor“ și seara 
„lecții individudle“. 
„materiale pedagogice' 
le avea la dispoziție erau o pe
reche de mîni harnice și o pe
reche de ochi atenți. Războiul 
funcționa cu o viteză grozavă, 
suveica zbura de colo-colo prin 
bătătura strînsă, încât era aproa
pe cu neputință să-i urmărești 
traseul. Deodată Ni Hai-pao opri 
războiul. Ea observă c~ ‘

Iul din suveică era pe terminale 
și era cazul să fie înlocuit. O 
clipă doar suveica își încetini 
viteza și țesătoarea fruntașă în
locui șpulul gol cu unul plin. 
Apoi războiul își reluă activita
tea cu toată viteza. Această 
schimbare destul de complicată 
a necesitat doar o secundă și 
ceva, lucru confirmat de crono
metru. Demonstrația a fost viu 
aclamată de către „elevele" lui 
Ni Hai-pao.

Apoi, rînd pe rînd, alte tinere 
țesătoare treceau la război pen
tru a încerca și ele să facă la 
fel ca Ni Hai-pao. in felul acesta 
țesătoarele reușiră să stăpâ
nească procesul de „schimbare 
la timp a suveicii“ în cîteva zile. 
De asemenea, timpul necesar pen
tru oprirea războiului a fost 
dus de la 14 secunde la 9,5 
cunde, ceea ce se apropia 
recordul lui Ni Hai-pao.

In urma acestei mișcări, 865 
din cei 1730 de muncitori, ai u- 
zinei atinseseră nivelul 
rilor fruntași. Peste 60 
toare au atins nivelul 
Hai-pao. Un nou record 
cunde a fost obținut de Chiang 
Chao-ti în oprirea războaielor, 
reducînd astfel timpul realizat 
de Ni Hai-pao la jumătate. Cînd 
auzi această veste, tinăra țesă
toare fruntașă Ni Hai-pao alergă 
imediat la războiul lui Chiang, 

că șpu- pentru a o vedea cum muncește.

în felul acesta întrecerea între 
tinerele țesătoare pentru a da 
patriei cit mai multe produse 
continuă cu intensitate.

MA HSINGTEH

(Urmare din pag. l-a)

tul viitoarelor discuții în adu
nările generale U.T.M. Tinerii 
neglijenți pe care raidul i-a gă
sit că nu respectă întocmai teh
nologia, că nu urmăresc cu aten
ție cotele desenelor etc., au fost 
propuși pentru astfel de discuții 
în adunările generale.

Combativitatea postului s-a fă
cut însă simțită nu numai în le
gătură cu faptele negative ale 
unor tineri. Cînd a apărut ga
zeta postului, la rezultatele rai
dului era înfățișată și nepăsarea 
unor maiștri și reglori față de

munca tinerilor. Sezisată, condu
cerea sectorului a cerut maiștri
lor și reglărilor să respecte toa
te prescripțiile, tehnice și să a- 
jute pe tinerii cu pregătire pro
fesională mai slabă.

După cîteva asemenea raiduri 
rebuturile s-au împuținat sim
țitor. în unele secții s-a ajuns 
chiar să se lucreze cu un rebut 
mult sub procentul admis, reali- 
zîndn-se economii. Ziarul uzi
nei anunța chiar că la sectorul 
motoare in 6 luni s-au realizai 
economii în valoare de 650.000 
lei. Această sumă vorbește, desi
gur, și despre eficacitatea econo-

dădea 
Singurele 
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mică concretă a activității pos
tului utemist de control.

Altădată postul utemist de 
control a urmărit situația indi
cilor de utilizare a mașinilor. 
De data aceasta s-a format o co
misie tehnică — șeful sectorului, 
șeful mecanic, cițiva ingineri și 

. membrii postului. Raidul a fost 
făcut duminica. S-au constatat 
unele neglijențe : mașini neunse, 
necurățate ele. Din punct de ve
dere tehnic s au luat unele mă
suri. In principal însă postul 
și-a îndreptai atenția spre unii 
tineri neglijenți din vina cărora 
mașinile aveau o stare proastă. 
Ei au fost criticați la gaze'a 
postului Cu ajutorul organizații
lor de bază U.T.M. s-au luat și 
alte măsuri. In secții au apărut 
lozinci mari care explicau ce în
seamnă să-ți îngrijești mașina, ce 
beneficiu aduce ea celui care o 
folosește și întregii uzine. Agita
torii nu început să vorbească 
despre grija față de bunul ob
ștesc, despre cei care sînt stă pinii 
mașinilor. Prin întreaga sa acti
vitate, prin sezisările sale, postul 
utemist de control a contribuit 
la formarea unei opinii puternice 
de masă pentru îngrijirea cit mai 
atenta a mașinilor

Acum, situația îngrijirii mați~ 
nilor, de asemenea, nu mai con
stituie o problemă.

— Dar cn problemă aveți acum 
în atenție ? — l-am întrebat pe 
responsabilul postului utemist 
de control.

— Sigur că îngrijirea mașini
lor ajută la imbunfi’ățîrea indi
cilor de utilizare. Dar asta nu-i 
totul. /Ve vom ocupa în conti
nuare de ace-tislă problemă, a 
utilizării mașinilor, pi mi cînd in
dicii vor cteyte simțitor Vrem 
să vedem in viitorul apropiat 
cum se prezintă chestiunea cali
ficării tinerilor dara ininuiesc 
uces'e mușini. De fq.pl ne vom 
ocupa de toate acele probleme 
de a căror rezolvare sau genera
lizare depinde in bună măsură 
creșterea productivității muncii 
și realizarea de economii.



VIZITA LUI N. S. HRUȘCIOV ÎN STATELE UNITE

Relatarea convorbirii de la San Francisco dintre N. S. Hrușciov
și liderii sindicatelor americane

l WASHINGTON 24 (Agerpres). 
V— TASS transmite:

Grupul de presă de pe lingă 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, a 
<dat publicității următoarea relata
re despre convorbirea care a avut 
loc la 21 septembrie 1959 la San 
Francisco între N. S. Hrușciov și 
liderii sindicatelor americane:

La 21 septembrie 1959 a avut 
loc la San Francisco o întîlnire în
tre N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
și un grup de conducători ai miș
cării sindicale americane. Intîlhi- 
rea a avut loc din inițiativa unor 
lideri ai Federației Americane a 
Muncii — Congresul sindicatelor 
industriale (A.F.L.—C.l.O.).

Din partea americană la con
vorbire au participat: J. Carey, 
vicepreședinte al A.F.L.—C.l.O. și 
președintele Sindicatului unit al 
muncitorilor din industria electro
tehnică, radiotehnică și construc
toare de mașini, W. Reuther. vice
președinte al A.F.L.—C.l.O. și pre
ședintele Sindicatului unit al mun
citorilor din industria de automo
bile și avioane, O. Knight, pre
ședintele Sindicatului muncitorilor 
din industria petroliferă, chimică 
și atomică, C. Feliei, președintele 
Sindicatului muncitorilor din in
dustria de bere, E. Rieve, președin
tele Sindicatului unit al textiliști- 
lor, J. Curran, președintele 
Sindicatului național al mari
narilor, P. Philipps, președintele 
Sindicatului unit al muncitorilor 
din industria hîrtiei, precum și J. 
Weaver, (Sindicatul electricieni
lor), și V. Reuther (Sindicatul 
unit al muncitorilor din industria 
de automobile și avioane).

După cum s-a mai anunțat, în 
cursul acestei convorbiri, care a 
durat peste trei ore și care uneori 
a devenit aprinsă, au fost aborda
te unele probleme ale situației in
ternaționale și ale relațiilor sovie
to-americane.

Presa americană publică nume
roase știri contradictorii despre a- 
ceastă intilnire.

Sursa informațiilor despre ceea 
ce s-a întîmplat în timpul întilni- 
rii a fost conferința de presă con
vocată de liderii sindicali ameri
cani seara tîrziu, imediat după ce 
și-au luat rămas bun de la N.S. 
Hrușciov. După cum rezultă din 
relatările presei, W. Reuther, vice
președinte al A.F.L.—C.l.O., a năs
cocit la această conferință de pre
să lucruri cu totul fantastice, de- 
naturind în mod grosolan cele 
spuse de șeful guvernului sovietic 
și atribuindu-i lucruri inexistente 
în realitate. Reuther și-a dat in a- 
6emenea măsură frîu liber imagi
nației, incit, după cum a araiat 
ziarul „Examiner“ care apare la 
San Francisco, conferința de pre
să „s.a terminat intr-un haos“. Rie
ve, președintele Sindicatului unit 
al textiiiștilor, și Curran, președin
tele Sindicatului național al mari
narilor, care au participat la în. 
tilnire — arată ziarul — au decla
rat corespondenților că „o mare 
parte din cele relatate de Reuther 
despre ceea ce s-a petrecut nu re
prezintă decit o îngrămădire de 
absurdități“.

La 22 septembrie, ziarul „New 
York limes“ a publicat o notă pre- 
tinzînd că reproduce „textul inte
gral“ al convorbirii. In urma exa
minării acestei note a reieșit însă 
că autorii ei nu numai că fac o 
expunere arbitrară a convorbirii, 
dar denaturează complet conținutul 
ei. Probabil că ei s-au temut să 
aducă la cunoștința cititorilor ade
văratele declarații ale șefului gu
vernului sovietic.

In interesul restabilirii adevăru
lui, grupul de presă de pe lingă 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. publică o expunere 
a acestei convorbiri ale cărei ele
mente principale au fost ascunse 
opiniei publice sau denaturate 
printr-o expunere tendențioasă de 
unele ziare americane.

La începutul convorbirii, J. Ca
rey și W. Reuther au declarat că 
pe ei și pe colegii lor i-ar inte
resa deosebit de mult un schimb 
sincer de păreri în legătură cu cele 
mai importante probleme interna
ționale. Carey a subliniat că ii 
Interesează noile propuneri sovie
tice cu privire la dezarmarea ge
nerală, prezentate de N. S. Hruș
ciov la O.N.U. El a spus că mun
citorii americani sînt îngrijorați de 
sumele enorme cheltuite pentru 
înarmare.

La rîndul său, Reuther a decla
rat că problema cea mai urgentă 
este menținerea păcii. Carey și 
ceilalți participanți la această con
vorbire l-au rugat pe N. S. Hruș
ciov să vorbească despre noile 
propuneri sovietice în problema de
zarmării. Dar fără a aștepta de 
fapt răspunsul, liderii sindicali 
americani au început să-i pună 
alte întrebări printre altele în pro
blema ajutorării economice a țări
lor slab dezvoltate.

Răspunzînd la aceste întrebări,
N. S. Hrușciov a amintit interlocu
torilor săi că propunerile guver
nului sovietic cu privire la dezar
marea totală și generală prezen
tate la O.N.U. prevăd reținerea 
unui anumit procent din economiile 
realizate prin reducerea înarmări
lor, putînd fi folosit pentru ajuto
rarea țărilor slab dezvoltate.

„Noi nu așteptăm însă pînă se 
va realiza un acord cu privire la 
dezarmare, a spus N. S. Hrușciov. 
Noi acordăm și acum un mare aju
tor economic țărilor slab dezvol
tate. Pe de o parte, le ajutăm prin
O. N.U.: alocăm fonduri, acordăm 
ajutor medical și în alimente. Pe de 
altă parte, le ajutăm pe bază btla- 
terală. In India, ajutăm guvernul 
să construiască o uzină metalur
gică, uzine chimice și construc
toare de mașini, fabrici de medica
mente. Oferim guvernului indian 

credite, ti punem la dispoziție pro
iecte de întreprinderi, trimitem în 
ajutorul indienilor specialiști de-ai 
noștri, pregătim cadre de ingineri, 
tehnicieni și muncjtori calificați 
pentru întreprinderile care se con
struiesc. Acordăm de asemenea un 
mare ajutor țărilor arabe și țărilor 
Africii. Se știe că Uniunea Sovie
tică dă un ajutor prietenesc Cam- 
bodgiei, Birmaniei, Ceylonului, Ye
menului, Etiopiei și altor țări“.

Intrerupîndu-l pe N. S. Hruș
ciov, Reuther a încercat să deni
greze politica guvernului Uniunii 
Sovietice care urmărește ajutora
rea țărilor slab dezvoltate din 
punct de vedere economic. Totoda
tă, Reuther și-a ptrmis să acuze 
Uniunea Sovietică că ar folosi a- 
jutorul acordat țarilor slab dezvol
tate cu scopul de a obține profi
turi, în scopurile „războiului rece“.

Ripostind acestui atac, N. S. 
Hrușciov a spus: „Vă îndreptați 
săgețile într-o direcție greșită. U- 
niunea Sovietică nu a exploatat și 
nu exploatează pe nimeni. Ea a. 
cordă ajutor țărilor slab dezvolta
te ca prieten, fără a ie pune vreo 
condiție politică. De pildă, noi am 
livrat Yemenului mii de tone de 
cereale. Se știe însă că acolo fiu 
este orînduire socialistă, ci regat. 
Urmărește oare acest ajutor vreun 
profit ? Ce profit am putea avea 
de pe urma acestui fapt ? Nu ob
ținem capitaluri de pe urma aces
tui fapt. Procedăm ca prieteni.

Acum, priviți ce fac imperialiștii. 
Monopolurile americane exploatea
ză bogățiile țărilor slab dezvoltate 
și de pe urma acestui fapt acu
mulează capitaluri mari. Anglia, 
Franța și alte țări capitaliste fac 
și ele același lucru. Nu s.ar putea 
oare ca in contul profiturilor obți
nute astfel, aceste țări să lărgeas
că ajutorul pe care-1 acordă țarilor 
slab dezvoltate ? Această propune
re a fost formulată de guvernul 
sovietic și prezentată Organizației 
Națiunilor Unite. Uniunea Sovieti
că face comerț cu toate țările pe 
baza avantajului reciproc“.

Nefiind în stare să opună nimic 
argumentelor lui N. S. Hrușciov, 
Reuther a exclamat deodată : „Ex
ploatați poporul Germaniei răsări
tene“. Aceasta declarație a provo
cat zîmbete pînă și în rindurile co
legilor lui Reuther.

N. S. Hrușciov a spus: „Nu 
cumva ați visat ? Liniștiți-vă. A- 
veți friguri. Cine v-a dat mandat 
să vorbiți în numele poporului 
german? De ce încercați tot tim
pul să vorbiți în numele altor po
poare ? Sînteți rasfațați de faptul 
că multe țări depind de Statele U- 
nite și sînt nevoite să vă ceară a- 
jutor. Dar țările socialiste stau 
ferm pe picioarele lor. Noi nu ne 
ploconim în fața dv. Rubla sovie
tică nu s-a ploconit, nu se ploco
nește și nici nu se va ploconi în 
fața dolarului".

In continuare, s-a trecut la dis
cutarea problemei dezarmării. 
Reuther și cițiva alți lideri sindi
cali au repetat Afirmația presei 
burgheze că planul de dezarmare 
totală și generală al Uniunii So
vietice ar fi fost prezentat numai 
în scopuri de propagandă și că
U.R.S.S. ar cheltui pentru înarma
re tot atit cît cheltuiește și S.U.A. 
— 40 miliarde de dolari pe an.

„In primul rînd, a răspuns la 
aceasta N. S. Hrușciov, noi chel
tuim pentru apărare nu 40 ci 25 
miliarde de dolari ^dacă socotim 
în banii dv. In al doilea rînd, as- 
cultînd afirmația dv. că propune
rile sovietice sînt propagandă, a- 
tunci mie, ca fost miner, mi se 
face milă cînd mă uit la dv. Se 
spune că v-ați născut în sînul cla
sei muncitoare, dar vorbiți ca un 
reprezentant al capitaliștilor. Cînd 
Hearst publică asemenea lucruri, 
înțeleg de ce o face, dar cînd le 
repetă unul din liderii sindicate
lor americane mă gîndesc cu a- 
mărăciune cît de mult v-au des
compus monopoliștii 1“.

Cu toate acestea, Reuther a 
continuat să repete afirmațiile 
propagandei reacționare care dena
turează propunerile sovietice. El 
a declarat printre altele că pla
nul sovietic de dezarmare nu ar 
prevedea stabilirea unui control.

— De ce oare, a întrebat N. S. 
Hrușciov, cunoașteți atît de bine 
argumentele lui Dulles și atît de 
prost poziția sovietică ? Noi sîn- 
tem pentru un control atotcuprin
zător, dar cum să fie organizat ? 
S.U.A. propun ca întîi să se intro
ducă controlul și abia apoi să se 
vorbească despre dezarmare. In 
actualele condiții cînd sintem în
conjurați de baze militare ale 
S.U.A. controlul fără dezarmare 
nu poate însemna decît un sin
gur lucru — spionaj militar. Noi' 
însă propunem să se organizeze 
controlul pe etape — pe măsură 
ce se va efectua dezarmarea.

— Dar noi propunem să se or
ganizeze controlul în egală mă
sură pentru S.U.A. și Uniunea 
Sovietică, a spus Reuther.

— Nu, nu sînt condiții egale, 
a răspuns N. S. Hrușciov. Ba
zele militare americane se află în 
jurul granițelor noastre, iar noi 
nu avem baze pe continentul ame
rican. Cum v-ați simți dacă în 
Mexic și Canada ar exista baze 
militare sovietice ?

— Dar cine vă împiedică să o 
faceți ? a declarat V. Reuther 
fratele vicepreședintelui A.F.L.- 
C.l.O. Organizați asemenea baze.

(Această remarcă în fond pro
vocatoare a stîrnit obiecțiuni ve
hemente în rîndul întregii asis
tențe).

Adr-esîndu-se lui V. Reuther, 
N. S. Hrușciov a spus.

— Cum de vi se deschide gura 
să spuneți asemenea lucruri, doi 
reprezentanți ai clasei munci
toare.

W. Reuther a încercat cu stîn- 
găcie să ducă discuția pe alt fă

gaș pe motiv că este deja tîrziu 
și ..domnul premier a obosit“.

N. S. Hrușciov a spus că nu 
se poate duce o convorbire sărind 
ca puricii, de la o problemă la 
alta. Doriți o convorbire serioasă 
sau altceva ? Dv. ați dat peste 
cap o problemă, apoi a doua, 
acum săriți la a treia. Dezarma
rea este problema problemelor. 
Vrem să ne înțelegeți just și tre
buie să explic amănunțit poziția 
noastră.

Cu toate acestea, Walter Reuther 
s-a grăbit să pună noi în
trebări, dindu-i în acest scop cu
vin tul lui Rieve. Acesta a pls cî- 
teva întrebări în legătură cu rolul 
proprietății de stat în țările capi
taliste și socialiste, cu democrația 
și dictatura, cu controlul asupra 
presei și radioului, schimbul de in
formații etc. Cu acest prilej au fost 
repetate din nou obișnuitele atacuri 
propagandistice dușmănoase împo
triva Uniunii Sovietice și a celor
lalte țări socialiste. Judecind după 
modui în care a pus Rieve întrebă
rile se simțea că el are o ima
gine foarte confuză și în multe ca
zuri eronată despre realitatea so
vietică.

W. Reuther, care urmărea cum 
formula colegul său întrebările, 
după planul dinainte pregătit al 
convorbirii pe care îl aveau în față, 
i-a suflat lui Rieve să mai întrebe 
și despre sistemul unui singur 
partid. Rieve, însă, i-a făcut semn 
să-l lase în pace.

N. S. Hrușciov a spus că între
bările puse de Rieve sînt elemen
tare și că în Uniunea Sovietică ele 
sînt studiate în cercurile politice 
de gradul întîi.

Atunci W. Reuther, dorind în 
mod evident să dea o turnură tă
ioasă convorbirii, a formulat o în
trebare suplimentară: „Sistemul 
proprietății de stat implică oare în 
mod obligatoriu dictatura care 
exclude democrația ?“.

In timp ce N. S. Hrușciov, răs- 
punzîndu-i lui Rieve făcea o ca
racterizare a diferenței existente 
între proprietatea de stat din țările 
socialiste unde mijloacele de pro
ducție aparțin întregului popor și 
propriețatea de stat din țările ca
pitaliste unde naționalizarea mij
loacelor de producție face ca aces
tea să rămînă în mîinile burghe
ziei. care este clasa dominantă, dl. 
Reuther a declarat dintr-o dată 
că... „gradul cel mai înalt de so
cialism a fost atins în Izrael“, unde 
sindicatelor le-ar aparține (!) 60 la 
sută din industrie.

întrebat cine deține puterea în 
Izrael, dl. Reuther nu a dat un 
răspuns clar.

N. S. Hrușciov a explicat că în 
caracterizarea unei orînduiri so
ciale sau a alteia problema funda
mentală este problema puterii—cine 
deține puterea: clasa muncitoare, 
oamenii muncii, sau clasele exploa
tatoare. Dacă puterea aparține po
porului, mijloacele de producție 
sînt proprietate socialistă, a între
gului popor. Altceva este cînd na
ționalizarea mijloacelor de produc
ție se înfăptuiește în condițiile 
cind puterea aparține capitaliștilor.

N. S. Hrușciov a declarat că 
comuniștii sînt adepții dictaturii 
clasei muncitoare, că numai în ca
zul cînd puterea trece în mîinile 
oamenilor muncii, se pot înfăptui 
cu succes sarcinile construirii so
cialismului. Dictatura clasei mun
citoare nu numai că nu exclude 
democrația, dar creează toate con
dițiile pentru dezvoltarea unei de
mocrații adevărate. Dictatura cla
sei muncitoare constituie cea mai 
înaltă formă a democrației.

W. Reuther a declarat din nou 
că „domnul premier probabil a o- 
bosit“ și că de aceea ar trebui 
puse ceva mai repede celelalte în. 
trebări. La aceasta N. S. Hruș
ciov a răspuns ironic: „Vă țin pu
terile să vă măsurați cu mine ? 
Sînt într-o tormă perfectă 1 Cît 
trăiesc nu voi obosi luptînd pen
tru cauza clasei muncitoare. Dacă 
vreți, vă propun să discutăm în 
mod concret. Timpul nu ne este li
mitat“.

J. Curran, președintele Sindica
tului național al marinarilor, a 
declarat că vrea, după cum s-a ex
primat el, să pună o întrebare re. 
feritoare la viața de toate zilele. 
„Am fost în Uniunea Sovietică 
după 1930 cînd duceam acolo uti
lajul achiziționat de dv. Ne bucu
ră progresul tehnic pe care l-ați 
realizat. Mă interesează dacă sis
temul contractelor colective se va 
dezvolta pe măsura succeselor pro
gresului tehnic din industria dv., 
dacă muncitorii vor avea dreptul 
să facă grevă. Cum apără sindica
tele interesele oamenilor muncii?“.

„Vă înțeleg, a spus N. S. Hruș
ciov, îmi place că dați dovadă de 
spirit de clasă în abordarea pro
blemelor muncii sindicale. Proba
bil însă că nu vă imaginați deloc 
condițiile din statul socialist, si
tuația clasei muncitoare și rolul 
sindicatelor în acest stat. Conti
nuați să măsurați folosind unita, 
tea de măsură obișnuită în Statele 
Unite“.

V. Reuther, văzînd că pe Curran 
au început să-l intereseze explica
țiile șefului guvernului sovietic, s-a 
amestecat în discuție și a început 
să spună ceva despre cultul perso
nalității.

Curran l-a apostrofat brutal: 
„De ce întrerupi ?“.

N. S. Hrușciov a continuat, a- 
dresîndu-se lui Curran:

„îmi place sinceritatea cu care 
ați pus întrebarea. Vă voi răspun
de la ea în mod deschis. In pri
mii ani după Revoluția din Octom- 
brie la nbi au existat greve. Eu 
însumi mă duceam să stau de vor

bă cu muncitorii în timpul greve, 
lor. Acum muncitorii noștri nu fac 
grevă. De ce ? Veți găsi singur 
răspunsul la această întrebare, 
dacă vă veți aminti unele fapte.

In ce țară capitalistă ar fi cu 
putință ca guvernul să elaboreze 
planuri de ridicare a bunăstării 
clasei muncitoare fără ca munci
torii să exercite presiuni asupra 
lui ? In țările capitaliste nici nu 
este de conceput ca salariul mun
citorilor să crească odată cu re
ducerea zilei de lucru, fără ca 
muncitorii să fi declarat greve 
cerînd acest lucru. La noi însă, în 
Uniunea Sovietică, această pro
blemă este rezolvată ca o pro
blemă primordiala. Guvernul, 
muncitorii și sindicatele acțio
nează uniți pentru a rezolva pro
blema ridicării continue a salariu
lui în condițiile reducerii zilei de 
lucru.

Este necesar numai să se creeze 
posibilități economice pentru a- 
ceasta. Vorbesc ipotetic, dar cr.d 
că dacă propunerea noastră de 
dezarmare totală și generală ar 
fi adoptată, am putea începe tre
cerea la ziua de muncă de șase 
ore și la majorarea salariilor nu 
în 1964, după cum prevede pla
nul septenal, ci cu mult înainte. 
Muncitorii sovietici sînt întot
deauna la curent cu dezvoltarea 
economiei țării, și știu bine dacă 
la un moment dat există sau nu 
posibilități practice de majorare 
a salariilor.

Curran a mulțumit pentru răs
puns.

W. Reuther a încercat din nou 
să înăsprească convorbirea, pre- 
tinzînd că în Uniunea Sovietică 
„sindicatele ar constitui un apen
dice al statului“, și a cerut să i 
se explice de ce sindicatele nu iau 
atitudine în U.R.S.S. împotriva 
partidului. Unii lideri sindicali au 
cerut cuvintul, dar Reuther nu i-a 
ascultat și a încercat să vorbească 
în numele tuturor.

„Sînteți ca o privighetoare, a 
spus zîmbind N. S. Hrușciov. 
Cînd cîntă, ea închide ochii, nu 
vede nimic și nu se aude decît 
pe ea însăși“. Asistența a izbucnit 
în rîs, iar d-1 Reuther a roșit. 
Totuși el a continuat pe aceeași 
linie, căutînd să se erijeze în ro
lul de apărător al muncitorilor 
sovietici.

„De ce vă băgați nasul în pla
nurile altora ? l-a întrebat N. S. 
Hrușciov. Muncitorii sovietici își 
rezolvă singuri problemele și se 
descurcă fără nici un amestec din 
afară. Atît timp cît veți căuta să 
dați lecții altora, nu se va realiza 
o convorbire".

— Există o asemenea noțiune 
ca solidaritatea muncitoreasca in
ternaționala — a declarat cu em
fază W. Reuther.

— Și dv. cutezați să vorbiți 
despre solidaritatea internațională 
după ce ați scindat Federația Sin
dicală Mondială, opunînd sindi
catele dv. sindicatelor majorității 
țărilor din lume ? i-a răspuns 
N. S. Hrușciov.

Reuther n-a răspuns. Ca întot
deauna atunci cînd nu găsea ce 
să răspundă, el s-a grăbit să 
treacă la o nouă problemă și i-a 
dat cuvintul lui Knight.

Knight a pus doua întrebări. El 
a ridicat pe un ton impertinent 
problema organizării unor așa- 
zise alegeri libere în Germania. 
Acest lider sindical a vorbit în 
același spirit și despre așa-zisa 
„problemă ungară“.

„Știți ceva despre R.D.G., ați 
fost acolo ? a întrebat N. S. Hruș
ciov. Eu însă am fost acolo în re
petate rînduri și pot să vă spun 
că Republica Democrată Germană 
a fost creată pe bazele cele mai 
democratice. Acolo toate proble
mele sînt rezolvate de un guvern 
ales în mod democratic. Acolo a 
fost desființată proprietatea pri
vată asupra mijloacelor de pro
ducție și puterea aparține oameni
lor muncii. In R.D.G., clasa mun
citoare este condusă de un par
tid devotat intereselor ei, și a- 
nume de Partidul Socialist Unit 
din Germania. Acolo există și alte 
partide democratice.

In ceea ce privește alegerile 
din Germania, aceasta este după 
cum ain spus-o în repetate rîn
duri o problemă internă a germa
nilor înșiși. Gum se vor înțelege 
ei între ei, așa să și procedeze. 
Nimeni nu are dreptul să se a- 
mestece în treburile lor interne“.

In continuare, N. S. Hrușciov 
a dat o ripostă hotărîtă încercă
rilor de a scoate din nou la su
prafață așa-zisa problemă ungară.

In cursul discutării acestei pro
bleme, d-1 Reuther a dat dovadă, 
fără să vrea, de o ignoranță ului
toare. El a încercat „să-l apere“ 
pe tovarășul Janos Radar ca pe... 
un naționalist burghez și numai 
după ce colegii lui, izbucnind în 
rîs, i-au suflat că trebuie să vor
bească despre Imre Nagy, Reuther 
a făcut o rectificare stingace.

Demascînd poziția ipocrită a 
acestui „apărător al poporului 
ungar“, N. S. Hrușciov a spus:

„Republica Populară Ungară 
are constituția sa, legile sale, gu
vernul său legal, ales pe cale de
mocratică. Ea se dezvoltă liber și 
obține mari succese în construcția 
socialistă. Ce s-a petrecut în Un
garia în 1956? Acolo a avut loc 
o rebeliune a elementelor anti
populare nemulțumite de puterea 
oamenilor muncii. Contrarevoluția 
ungară, instigată de forțele reac- 
țiunii internaționale, a încercat 
să răstoarne orînduirea socialistă. 
Complotiștii au folosit în acest 
scop arme primite din Occident. 

Ei au acționat după directive ve
nite tot de acolo. Punînd pentru 
cîteva zile mîna pe putere la Bu
dapesta, contrarevoluționarii au 
început să se dedea la bestialități, 
să extermine, să împuște oameni 
cinstiți. In acest moment greu, 
guvernul revoluționar ungar, con
dus de Janos Radar, ne-a soli
citat ajutorul. Am dat curs acestei 
rugăminți și sîntem mîndri de 
asta. Dacă n-am fi venit în aju
torul guvernului popular, condus 
de Janos Radar, fasciștii ar fi 
putut pune mîna pe putere în Un
garia. Acordînd un ajutor frățesc 
poporului ungar în lupta sa îm
potriva rebelilor fasciști ne-am 
îndeplinit o datorie internaționa- 
listă".

Philipps a propus să se treacă la 
o altă temă și a repetat pretențiile 
formulate nu o dată de personali
tăți burgheze din Statele Unite, în 
cursul convorbirilor cu N. S. Hruș
ciov, referitoare la răspîndirea li
beră în Uniunea Sovietică a lite
raturii reacționare și a informații
lor antisovietice.

— Ce inîncare preferați ? l-a 
întrebat N. S. Hrușciov pe Phi
lipps.

— Rostbeaf — a răspuns aces
ta.

Iar eu borșul, a spus N. S. 
Hrușciov. Dv. nu vă place borșul, 
iar mie îmi place foarte mult. Dv. 
sînteți pentru capitalism, iar eu 
pentru socialism. De ce nu vă răs
pund mai amănunțit la întrebarea 
dv. ? Pentru că această întrebare 
mi s.a pus de multe ori aici și de 
fiecare dată am dat un răspuns. 
Se pare că dv. nu vă place răspun
sul meu și ați vrea să auziți alt
ceva. Dar ce să-i faci, concepția 
noastră despre libertate se deose
bește de a dv. Cînd am fost la 
Hollywood ni s.a prezentat dan
sul „Can-Can“. In acest dans, fe
tele trebuie să-și ridice fustele și 
să-și arate dosul. Și ac:st dans 
sînt nevoite să.l danseze artiste 
bune, cinstite. Ele sînt silite să se 
adapteze gusturilor unor oameni 
perverși. La dv. acest spectacol va 
fi privit, dar oamenii sovietici i-ar 
întoarce spatele. E o pornografie. 
Aceasta este cultura unor oameni 
ghiftuiți și depravați.

Dv. numiți libertate prezentarea 
unor astfel de filme. Nouă nu ne 
convine o asemenea „libertate“. 
Dv. vă face probabil plăcere „li
bertatea“ de a privi dosuri. Noi 
preferăm însă libertatea de a 
gîndi, de a raționa, libertatea dez
voltării creatoare.

— Dv. ați vrea ca prezentarea 
acestor filme să fie interzisă prin 
lege ? a întrebat Philipps.

— Cred că ar trebui să existe 
o asemenea lege, a răspuns N. S. 
Hrușciov — o lege a moralei.

— Dacă vreau mă duc, dacă nu 
vreau nu mă duc la asemenea fil
me, a spus Carrey.

— Dar copiii dv. privesc aseme
nea lucruri 1

— N-am copii.
— Dar alții au copii. Copii buni, 

care trăiesc pe pămînt și pe 
care este necesar să-i punem îm
preună la adăpost de influențele 
nocive răspîndite sub paravanul 
„schimbului cultural liber“, a re
marcat N. S. Hrușciov.

In continuare, cîțiva lideri sin
dicali au început să afirme că nu 
se știe de ce Uniunea Sovietică nu 
acceptă bucuros dezvoltarea legă, 
turilor culturale sovieto-americane. 
N. S. Hrușciov a combătut aceste 
afirmații false. El a subliniat că, 
în realitate, partea americană este 
aceea care trebuie să-și spună cu
vîntul și a propus să fie ascultată 
în această problemă nota informa
tivă a lui G. A- Jukov, președinte
le Comitetului de stat pentru le
găturile culturale. Dar liderii sin
dicatelor americane au refuzat 
să-l asculte.

„Vom citi-o în ziare“, a spus u- 
nul dintre ei.

Referindu-se la problema schim
bului de informații, N. S. Hrușciov 
a arătat că oamenii «sovietici sînt 
pentru schimbul de informații ve
ridice care să contribuie la întă
rirea păcii și la apropierea între 
popoare. P. A. Satiukov, redactorul 
șef al ziarului „Pravda“, care a- 
sistă la convorbire, a amintit că 
„Pravda“ a publicat integral cu- 
vîntările la conferința cu privire la 
șomaj convocată de sindicatele a- 
mericane la Washington, fără să 
modifice nici un cuvînt, in timp ce 
ziarele americane, nu se știe de ce, 
nu au publicat aceste materiale, 
declarînd că ele ar fi „propagandă 
roșie“.

„In problema schimbului de in
formații, ca și într-o serie de alte 
probleme, a spus N. S. Hrușciov, 
părerile noastre nu coincid, dar 
aceasta nu înseamnă că nu putem 
găsi un limbaj comun în legătură 
cu problemele care interesează po
poarele țărilor noastre. Noi vă 
spunem: ridicați-vă mai sus, în
cercați să aveți o perspectivă mai 
largă asupra evenimentelor. Nu 
priviți totul din turnul vostru. Ve- 
niți la noi să vedeți cum trăiesc și 
muncesc muncitorii sovietici, cum 
își desfășoară munca sindicatele 
din. t?ra noastră, cum apără ele 
interesele muncitorilor. Ayem un 
mod diferit de a aborda fenome
nele ; noi ne urmăm calea spre 
comunism, în timp ce dv. doriți să 
întăriți capitalismul. Așadar, ne 
aflăm pe poziții diferite. Vă pro
pun să recunoaștem acest fapt in
contestabil. N-am putea însă încer
ca să găsim o bază de colaborare 
Concretă ? Noi credem că se poate, 
O asemenea colaborare este nece. 
sară întregii clase muncitoare în 

lupta pentru interesele sale funda
mentale, în lupta pentru pace.

Am venit sa discutăm cu dv. nu 
pentru a înrăutăți relațiile, și așa 
sînt proaste, a remarcat N. S. 
Hrușciov. Dacă ne vom arunca re. 
ciproc acuzații, aceasta nu va a- 
duce nimic clasei muncitoare. Să 
fim rezonabili, sa nu abordăm toa
te problemele care ne dezbină. Să 
ne unim eforturile în lupta pentru 
pace în lumea întreagă".

C. Feller a pus insă încă o în
trebare in spiritul războiului rece. 
Vorbind după o fițuică, el a repe
tat născocirea propagandei bur
gheze că în țările socialiste mun
citorii ar fi asupriți și ar fi nevoiți 
sa fugă în străinătate.

A. 1. Adjubei, redactor șef al 
ziarului „Izvestia“ care asista la 
convorbire, a arătat că Feller re
petă cuvînt cu cuvînt cele scrise în 
numărul din aceeași zi al ziarului 
„New York Times“.

„Gîndiți-vă ce faceți, a spus 
N. S. Hrușciov, veți repeta aici 
articole din presa burgheză, iar 
eu să vă răspund ? Începeți să 
citați din presa proletară și atunci 
veți înțelege mai degrabă toate 
acestea“.

N. S. Hrușciov a remarcat că 
Weaver, care asista la convorbire 
și care este negru, a încercat de 
cîteva ori să pună o întrebare, 
dar nu se știe de ce Reuther s-a 
încăpățînat să nu-1 observe.

„Nu conduceți în mod democra
tic discuțiile, a spus N. S. Hruș
ciov, lăsați-1 pe negru să vorbea
scă. Aceasta este o rușine. La 
dv. există și acum locuri inacce
sibile negrilor 1“.

Weaver a spus că sindicatele 
din S.U.A. luptă împotriva dis
criminării rasiale și că i-au făcut 
cinstea de a-1 trimite să reprezinte 
mișcarea muncitorească din S.U.A. 
la cîteva conferințe internaționale. 
Cu două săptămîni în urmă el a 
fost la Geneva la conferința Fe
derației Mondiale a asociațiilor 
pentru Națiunile Unite.

La această conferință, a re
marcat cu satisfacție Weaver, de
legațiile S.U.A. și U.R.S.S. au 
colaborat prietenește. Ele au ela
borat o rezoluție comună pentru 
încetarea războiului rece, care a 
fost adoptată, in același timp 
Weaver a amintit că în legătură 
cii multe probleme delegația 
S.U.A. și delegațiile țărilor socia
liste au continuat să se situeze 
pe poziții diferite și că au avut 
loc între ele ciocniri serioase.

El l-a întrebat pe N. S. Hruș
ciov cu ce trebuie început, cuin 
să se găsească terenul pentru co
laborare. „Pentru poporul nostru, 
a spus Weaver, este important sa 
priniească răspunsuri la întrebă
rile puse astăzi în cursul convor
birii".

„Știu că sindicatele dv. depun 
eforturi importante pentru ca ne
grii să devină cetățeni cu drep
turi egale în S.U.A., a răspuns 
N. S. Hrușciov. In ce privește 
problemele asupra cărora sindi
catele dv. nu au un punct de ve
dere comun cu sindicatele din 
țările socialiste știți că abordăm 
în mod diferit multe fenomene ale 
vieții sociale și că le apreciem 
în mod diferit.

După parerea noastră este ne
cesar ca sindicatele să ia contact 
mai des. Firește că nu totul se va 
rezolva dintr-odată. Dar dacă va 
începe să se dezvolte și să se în
tărească colaborarea între sin
dicate în unele probleme, la 
început în probleme mai puțin 
important, în cele din urmă cele 
două țări se vor apropia de unirea 
eforturilor. Nu puteți înțelege din
tr-o dată poziția sindicatelor noa
stre, după cum nici activiștii no
ștri sindicali nu vor putea înțelege 
dintr-o dată poziția dv. De aceea, 
atît noi cît și dv. trebuie să ne 
cunoaștem mai bine între noi, să 
ne interesăm mai îndeaproape de 
activitatea fiecăruia din noi, să 
ne cunoaștem mai bine în mod 
reciproc activitatea.

Putem discuta în contradictoriu, 
putem să nu fim de acord unii cu 
alții, dar dacă dv. și noi dorim în
tărirea păcii, îmbunătățirea vieții 
muncitorilor, a poporului munci
tor, de ce să înăsprim relațiile din. 
tre noi ? De pe urma acestui fapt 
nu vor avea de cîștigat decît ad
versarii noștri comuni.

Doriți schimbarea orînduirii 
noastre socialiste ? Nădăjduiesc că 
nu I Nici noi nu dorim șă ne a. 
mestecăm și nu ne vom amesteca 
în treburile dv. interne, nu vom 
căuta să obținem schimbarea orîn
duirii existente la dv. Am spus și 
repet: să fim toleranți în relațiile 
dintre noi. Deși în multe probleme 
părerile noastre diferă, avem o 
cauză comună de dragul căreia ar 
trebui să ne unim eforturile. Este 
lupta pentru pace.- Popoarele vor 
pace și luptă pentru ea.

In ceea ce privește problemele 
concrete ale mișcării sindicale, 
mărturisesc că n-am activat nici
odată pe acest tărîm și nu sînt 
specialist, dar avem cadre de ac. 
tiviști sindicali cu experiență. Dc 
ce n-ați lua contact cu. ei?

Ei nu vor încerca să vă facă co
muniști, și cred că nici dv. nu-i 
veți transforma în adepți ai capi
talismului. Dar fără îndoială că 
un schimb de păreri între dv și ei 
ar fi util“.

Luînd cuvîntul în încheierea con
vorbirii, J. Carey, vicepreședinte 
al A.F.L.—C.l.O. i.a mulțumit lui 
N. S. Hrușciov pentru această în
tîlnire.

„Vă mulțumim, a declarat el, 
pentru timpul pe care ni. 1-ațj a- 
cordat cu atita generozitate. Vă 

urăm drum bun. Să colaborăm 
pentru binele păcii, pentru binele 
omului“.

Intîlnirea s-a încheiat într-o at
mosferă prietenească. Luîndu-și ră
mas bun, liderii sindicali au mul
țumit în repetate rînduri șefului 
guvernului sovietic pentru aceasta 
întîlnire.

După toate acestea nu a putut 
să nu surprindă faptul că, îndata 
după întîlnire a fost organizată o 
conferință de presă, la care dom
nul Reuther și-a permis să dena
tureze în mod grosolan esența 
convorbirii și să atace pe cel pe 
care, abia îl primise împreună cu 
colegii săi ca pe un oaspete de o- 
noare. Domnul Reuther a mers 
pînă la a declara că în cursul 
convorbirii N. S. Hrușciov ar fi 
„dat cu pumnul în masa“ și excla
mat — „Sînt dictatorul clasei 
muncitoare“. Aceste născociri ca
lomnioase sînt destinate în mod 
vădit unor oameni care nu au nici 
o idee despre Uniunea Sovietică și 
despre conducătorii ei. Nu este în- 
tîinplăfor că mulți ziariști burghezi 
l-au întrebat pe N. S. Hrușciov ce 
crede despre această relatare neve
rosimilă a domnului Reuther.

„Nu știu dacă acest lucru a fost 
spus de dl. Reuther sau dacă i l-au 
atribuit niște ziariști necinstiți, a 
răspuns N. S. Hrușciov. Așa să fi 
spus el oare ?“.

Ziariștii care au participat la 
conferința de presă au confirmat 
că dl. Reuther a făcut declarația 
menționată. Atunci N. S. Hrușciov 
a spus:

„Dacă dl. Reuther a făcut o ase
menea declarație, el a procedat 
necinstit. Este o minciună. Nu pot 
stima un om care recurge la ase
menea mijloace. în timpul convor
birii noastre a fost vorba de dic
tatura clasei muncitoare, nu de 
dictatură personală. Marxism-leni- 
nismul ne învață că atunci cînd 
puterea trece în mîinile clasei mun
citoare, ea trebuie să-și instaureze 
dictatura pentru a zdrobi împotri
virea claselor exploatatoare răstur
nate.

Formele dictaturii clasei munci
toare pot diferi de la o țară la alta. 
Dacă clasa răsturnată nu opune 
rezistență noului care a luat naș
tere în cursul dezvoltării istorice 
a societății ca urmare a revoluției, 
clasa muncitoare nu are nevoie să 
folosească mijloace de reprimare 
violentă. Și, dimpotrivă, cînd ex
ploatatorii încearcă să întoarcă 
înapoi roata istoriei, să nu per
mită poporului să ia puterea în 
mîinile sale, cînd încearcă să 
înăbușe revoluția, clasa muncitoa
re, oamenii muncii sînt datori, în 
numele intereselor lor vitale, să 
recurgă la mijloace de reprimare 
pentru a-și apăra cuceririle sociale, 
pentru a apăra interesele vitale 
ale oamenilor muncii, ale întregu
lui popor.

N. S. Hrușciov a subliniat că pe 
măsura înaintării Uniunii Sovietice 
spre comunism, în țară se înfăp
tuiesc pe scară tot mai largă mă
suri care duc la dispariția statului. 
In acest domeniu, a spus N. S. 
Hrușciov, la noi, în Uniunea So
vietică, au și fost înfăptuite o se
rie de măsuri importante : redu
cem forțele armate, reducem mili
ția, micșorăm numărul lucrătorilor 
din organele securității de stat. 
Tot mai multe funcții de menținere 
a ordinei și de conducere a statu
lui sînt transferate organizațiilor 
obștești.

Care este rezultatul întâlnirii 
dintre liderii sindicatelor ameri
cane și șeful guvernului sovietic ?

Lucrările Adunării Generale
a O.

NEW YORK 24 (Agerpres). — In 
ședința din dimineața zilei de 24 
septembrie a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite a 
continuat discuția generală. Au 
luat cuvîntul Thanat Rhoman, mi
nistrul Afacerilor Externe al Tai- 
landei, Golda Meir, ministrul 
Afacerilor Externe al Izraelului, 
Farid Zeineddin, reprezentantul

KIEV. — Lg Kiev a avut loc 
Consfătuirea secției materiale de 
construcții a Comisiei permanente 
C.A.E.R. de colaborare economică 
și tehnico-științifică în domeniul 
construcțiilor. La consfătuire au 
luat parte delegații din R. P. Bul
garia. R. P. Ungară. R. D. Ger
mană, R. P. Polonă, R. P. Rorrî- 
nă. U.R.S.S. și R. Cehoslovacă și 
ca observatori, reprezentanții R. P. 
Chineze și R.P.D. Coreene.

SOFIA — Ansamblul de cintece 
șl dansuri al Ministerului Forțelor 
A'mate din Repub’ica Populară Ro- 
mtnă, care se află in R. P. Bul
garia cu prilejul aniversării Zilei 
Armatet Populare Bulgare, după 
ce a dat spectacole la Russe. Mar
na, Tirnovo, Sliven. lambol și 
Plovdiv, la 23 septembrie a dat un 
spectacol in sa'a de conce-te 
..Bilgaria" din So'ia.

MOSCOVA. — După cum s-a a- 
flat, Departamentul de Stat al 
S.U A. a refuzat viza de intrare în 
S.U.A., fără să explice motivele, 
academicianului sovietic Dimit i 
Skobelțîn. Acad. Skobelțîn, care 
este președintele Comitetului pen
tru decernarea Premiilor Interna
ționale „Lenin", trebuia să soseas
că în septembrie în Statele Unite 
pentru a irn.îna Premiul Lenin 
„Pentru 'ntărirea păcii între po
poare“ d rului William Du Bois om 
de știință și activist ne tărîm ob- 
ștesc, cu care acesta a fost distins 
în luna aprilie a.c.

PRAGA. — La Praga a avut loc 
consfătuirea secției „Dezvoltarea 
bazei de producție în construcții“ 

a Comisiei Permanente a C.A.E.R.

însuși faptul că această întîl
nire a avut loc arată că în S.U.A. 
situația politică începe să se 
schimbe spre mai bine. Oricît de 
puternice ar fi sentimentele antiso
vietice ale unor lideri ai sindica
telor americane, năzuința crescîndă 
a poporului american spre îmbu
nătățirea relațiilor atnericano-so- 
vietice, spre întărirea cauzei pă
cii, este cea care triumfă.

După cum se știe, pînă acum 
conducerea sindicatelor americane 
a refuzat cu încăpâțînare orice fel 
de contacte cu Uniunea Sovietică. 
Multe din cuvîntările lui Meany, 
președintele A.F.L.—C.l.O., nu s-au 
deosebit în fond prin nimic de cu- 
vîntările liderilor reacționari ai 
imperialismului american.

Nu mai departe decît la 21 sep
tembrie 1959, luînd cuvîntul la 
Congresul sindical de la Șan Fran
cisco, Meany s-a dedat la atacuri 
grosolane în spiritul „războiului 
rece“ împotriva Uniunii Sovietice 
și a guvernului sovietic, ^ceasta 
poziție a lui Meany și a adepților 
săi nu este în concordanță cu sen
timentele americanilor de rînd care 
doresc întărirea păcii și stabilirea 
unor relații prietenești între S.U.A. 
și Uniunea Sovietică.

Probabil că tocmai de aceea gru
pul de lideri ai A.F.L.—C.l.O. a 
considerat necesar să-l invite la o 
întîlnire pe N. S. Hrușciov, șeful 
guvernului sovietic, pentru a dis
cuta o serie de probleme impor
tante ale vieții internaționale și 
relațiilor sovieto-americane.

Există temeiuri să se presupună 
că această întîlnire poate consti
tui un bun început, că ea va netezi 
drumul spre stabilirea contactelor 
necesare între sindicatele din Sta
tele Unite ale Americii și cele din 
Uniunea Sovietică.

Aceste contacte sînt necesare și 
pot fi foarte rodnice în lupta pen
tru cauza comună a întăririi păcii 
în întreaga lume.

în ceea ce-i privește pe acei care 
se incăpățînează să răpună pe po
zițiile lor, care continuă să rămînă 
în trenul regimentar al „războiului 
rece“, ei nu fac' decît să se de
maște în ochii oamenilor muncii 
din întreaga lume.

Interesele, vitale ale clasei mun
citoare cer să existe unitate în 
lupta pentru pace. „Deși în multe 
probleme vederile noastre diferă, a 
spus N. S. Hrușciov în convorbi
rea cu liderii sindicatelor ameri
cane, avem o cauză comună de 
dragul căreia ar trebui să ne u- 
nim eforturile. Este lupta pentru 
pace“.

încercările liderilor sindicali 
reacționari din S.U.A. de a provo, 
ca o încordare acum cînd se con
turează o Îmbunătățire a relațiilor 
dintre Uniunea Sovietică și Statele 
Unite, o însănătoșire a situației in. 
ternaționale, nu pot să nu provoa
ce regrete.

Oricît ar încerca liderii reacțio
nari ai sindicatelor americane să 
ascundă chemarea la unitate lan
sată de șeful guvernului sovietic, 
să-i denatureze declarațiile, ade
vărul va triumfa. Acest lucru este 
dovedit și de faptul că șeful gu
vernului sovietic este întîmpinat cu 
multă căldură de americani pretu
tindeni, pe tot itinerariul urmat în 
timpul vizitei In Statele Unite ale 
Americii. In această primire căl
duroasă își găsește o expresie rea
lă dorința poporului american de 
pace și prietenie cu poporul sovie
tic.

(Sublinierile aparțin redacției).

N. U.
R.A.U., Halvard Lange, ministrul 
Afacerilor Externe al Norvegiei și 
alții.

Șeful delegației Republicii Popu
lare Romîne la a XlV-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U., 
Silviu Brucan, a expus poziția gu
vernului R.P. Romîne față de cele 
mai importante probleme interna
ționale actuale.

pentru colaborarea economică șl 
tehnico-științifică în domeniul con
strucțiilor, l,a oare au participat de. 
legații din partea R.P. Bulgaria, 
R. Cehoslovace, R.D. Germane, 
R.P. Polone, R.P. Romîne, R. P. 
Ungare și U.R.S.S.

BUDAPESTA. — La Budapesta a 
avut loc consfătuirea Secției de 
sistematizare teritorială șl urba
nism a Comisiei Permanente a 
C.A.E.R. pentru colaborarea econo
mică și tehnico științifică în do. 
meniul construcțiilor. La consfălui. 
re au participat delegații din R P. 
Bulgaria R. Cehoslovacă, R.D. 
Germană, R. P. Polonă. R. P. Ro- 
rnînă, R P. Ungară și U.R.S.S.

TOKIO. — Răspunzînd invitației 
Asociației japoneze de artă inter-, 
națională și a marelui cotidian. 
„Yomiuri", la 23 septembrie in ca
pitala Japoniei a sosit ansamblul 
de stai de dansuri populare al 
U.R.S.S. sub conducerea lui igor 
Moiseev.

ATENA — Ziarul „Avghi“ a pu
blicat tezele Comitetului adminis
trativa! Uniunii democrate de stin
gă (EDA) în vederea primului Con
gres național al partidului, care 
va avea loc la mijlocul’ lunii 
noiembrie a.c.

MOSCOVA. — Convoiul de auto
tractoare și sănii s-a înapoiat la 
observatorul Mirnli din Antarctica. 
Exploratorii sovietici au încheiat cu 
succes un parcurs de probă in in
teriorul continentului antarctic, 
care a fost început la ‘20 septem. 
brie. Lungimea totală a itinerariui 
lui a depășit 160 km.
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