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Proletari 'din toate țările, unlți-vă !

tinereții
Oamenii de pretutindeni compară pri

măvara cu tinerețea. Și pe drept 
cuvînt. Tinerețea este primăvara vie

ții. Cît de inspirați au fost reprezentan
ții tineretului din diferite țări atunci cînd 
au ales 21 martie — ziua care marchează 
începutul noului anotimp, anotimpul tinereții 
— ca zi de începere a tradiționalei sărbă
tori : Săptămîna Mondială a Tineretului 
(21—28 martie).

Tradiția Săptămînii Mondiale a Tineretu
lui este strîns legată de lupta comună a celei 
mai înaintate părți a tineretului mondial 
împotriva fascismului și războiului. In 1942, 
în focul luptelor eroice împotriva fascismu
lui, tinerii s-au legat să sărbătorească prie
tenia și unitatea făurită in acei ani grei, în 
fiecare primăvară. Mulți dintre acei tineri 
care au sărbătorit prima Săptămînă Mon
dială a Tineretului și-au pecetluit hotărîrea 
cu sîngele, cu viața lor, dar idealurile lor 
nobile au fost transmise generațiilor urmă
toare, au rămas pentru fiecare tînăr din zi
lele noastre un izvor însuflețitor în luptă.

Săptămîna Mondială a Tineretului s-a năs
cut în 1942 ca una din primele inițiative 
luate de Consiliul Mondial al Tineretului 
constituit pentru a coordona acțiunile tine
retului în lupta împotriva fascismului, pen
tru victorie. Și astfel. în fiecare an. începînd 
din primăvara Iui 1943, Săptămîna Mon
dială a Tineretului a fost sărbătorită pînă 
în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii.

In 1945, în ajunul victoriei, sărbătorirea 
Săptămînii Mondiale a Tineretului s-a des
fășurat sub lozinca: „Pentru ca prietenia 
Internațională a tineretului să devină din ce 
în ce mai de neclintit“. Tot în acest an, 
într-o atmosferă entuziastă generată de vic
toria împotriva fascismului au început pre
gătirile în vederea Conferinței Mondiale a 
Tineretului, convocată de Consiliul Mondial 
al Tineretului. Aceste pregătiri traduceau în 
viață aspirațiile întregului tineret iubitor de 
pace de a se uni într-o mare organizație 
mondială, pentru continuarea luptei tinerei 
generații și pentru întărirea păcii, dobîndită 
cu atîtea sacrificii. De atunci, an de an, 
Săptămîna Mondială a Tineretului a consti
tuit un prilej pentru organizarea de ample 
acțiuni ale tineretului din diferite țări ale 
lumii, de manifestare a dorinței de unitate 
și cooperare a tineretului, de luptă pentru 
o viață mal bună, pentru un viitor fericit 
al tinerei generații, pentru apărarea cauzei 
păcii.

Sărbătorirea Săptămînii Mondiale a Tlne-

retului a prilejuit an de an, o mal profundă 
cunoaștere reciprocă a tinerilor din diferite 
țări ale lumii, o mai mare apropiere a di. 
feritelor categorii și pături de tineri, de idei
le înaintate ale epocii noastre, o dezvoltare 
continuă a prestigiului F.M.T.D. ale cărei 
nobile obiective sînt împărtășite de mase 
din ce in ce mai largi de tineret din lume.

Anul acesta, Săptămina Mondială a Tine
retului se sărbătorește in condițiile intensi
ficării luptei tinerei generații pentru întări
rea păcii, pentru sprijinirea acțiunilor me
nite să ducă la destinderea încordării inter
naționale, pentru o întîlnire a șefilor de gu
verne.

In Franța, Anglia, Italia, Japonia și mulle 
alte țări tinerii sprijină acțiunile popoarelor 
lor care cer tratative între Est și Vest, un 
acord în principalele probleme internaționale 
litigioase. Din inițiativa organizațiilor de
mocrate de tineret. în rîndurile populației 
Germaniei occidentale se difuzează manifeste 
împotriva stocării armei nucleare pe teri
toriul acestei țări. In Anglia, Japonia și alte 
țări se dezvoltă mișcarea tineretului împo. 
triva experiențelor nucleare și a construc
ției de rampe pentru lansarea rachetelor. 
Crește numărul tinerilor din Franța care se 
opun războiului colonialist din Algeria. .In 
Cipru, Algeria, Camerun șl alte țări opri
mate de colonialiști, tinerii patrioțl — în- 
fruntînd cu bărbăție teroarea și chiar moar
tea — continuă alături de popor lupta pen
tru independență și libertate. Paralel cu 
acesta se întărește spiritul de solidaritate 
al tinerei generații cu lupta popoarelor și ti
nerilor din colonii. Vestea condamnării la 
moarte a patriotei algeriene, Djamila Bu- 
hired a provocat un val de indignare in rîn
durile tineretului din zeci de țări ale lumii. 
Protestul opiniei publice mondiale a oprit 
mîna călăului care ar fi trebuit să răpească 
viața Djamilei. In numele a 85.000.000 de 
tineri din 97 de țări, F.M.T.D. exprimînd un 
energic protest față de sentință, a apelat la 
spiritul de umanitate pentru salvarea vieții 
tinerei patriote algeriene.

Un exemplu însuflețitor pentru viața șl 
activitatea tinerilor din țările capitaliste ii 
constitue viața tineretului sovietic precum și 
cea a tineretului din celelalte țări ale la
gărului socialist.

Solii tineretului din Întreaga lume s-au pu- 

„Scînteia tineretului" 
(Continuare în pag. 4-a)
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Cit mai multi tineri
la transportul îngrășămintelor

naturale pe eimp
Ne sosesc mereu vești din țari 

despre o acțiune de mare îzsemnă- 
tate întreprinsă acum în agricul
tură pentru asigurarea recoltei din 
anul acesta: transportul gunoiului 
de grajd pe cîmp, acțiune în care 
tineretul s-a antrenat cu însufle
țire.

Iată cîteva asemenea vești.

Va- 
ute-

Organ Centra! al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XIV, Seria Il-a Nr. 2757

Proiectarea
unui nou ansamblu 
de case de odihnă 
la Mamaia

Instltutul Central pentru Pro
iectarea și Sistematizarea Orașe
lor și Regiunilor (I.C.S.O.R.) al 
Departamentului de Arhitectură 
și Urbanism a trecut la elabora
rea proiectului unui ansamblu de 
case de odihnă Ia Mamaia.

Partea de cazare este compusă 
din trei blocuri — două de par
ter și trei etaje și unul de parter 
și patru etaje. Blocurile au ca
mere cu cîte 2 paturi și 3 pat iri 
șl citeva apartamente cu 3 pa
turi. In total, ansamblul are o 
capacitate de 900 paturi. Comple
xul cuprinde o cantină-club, con
strucție cu parter și etaj, care se 
compune din două săli de mese 
a 160 locuri fiecare, precum și o 
sală de club, magazine și o co
fetărie. In apropierea cantinei, 
este prevăzută construirea blocu
lui personalului de serviciu, cu 
parter șl etaj, avind o capacitate 
de 52 paturi.

, ------OOOOO.......—
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Tineretul
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Cînd sînt mai multi pare că e 
mai ușor de rezolvat problema

Schimbul instrumentelor

de ratificare a Convenției 
romîno-cehoslovace

PLOEȘTI (de Ia corespondentul 
nostru N. PUIU).

Cu prilejul zilelor de instruire 
â secretarilor organizațiilor de ba-* 
ză U.T.M. care a avut Ioc în luna 
februarie, printre altele, Comitetul 
raional U.T.M. Ploești a inițiat 
cu tinerii din raion acțiunea tran
sportării gunoiului de grajd și a 
mraniței pe cîmp pentru a asigura 
sporirea recoltelor la hectar. în 
săptămîna dedicată acestei acțiuni 
de la 16—23 februarie întrecerea 
pornită s-a bucurat de rezultate 
foarte bune.

La G.A.S. Rîfov •—* gospodărie 
teu caracter legumicol — au fost 
transportate mai bine de 1.000 to
ne gunoi de grajd pe cele 150 de 
hectare din sectorul Mălești și pe 
alte terenuri destinate culturii po-i 
nimbului irigat și culturii de le
gume și zarzavaturi. Numai cu re- 
morca tractorului condus de ute- 
mistui Constantin Chiru ajutat de 
utemiștii Ivan Tudorică, Eremia 
Cîrstea și de alții s-au transportat 
peste 800 tone de gunoi.

Cu cela 6 atelaje Matache 
sile, Gheorghe Tudor și alți 
miști au transportat și ei peste 200 
tone gunoi. Utemiștii Constantin 
Soare și Dobre Constantin din or
ganizația de bază U.T.M. Zamfira 
în cadrul acestei întreceri au că
rat fiecare cu atelaje proprii cîte 
30 tone de gunoi pe care 1-att îm
prăștiat pe terenurile lor.

Săptămîna transportului de în- 
gTășăminte naturale pe terenurile 
agricole de către utemiști a fost 
bine organizată și în comuna Li-« 
pănești. Aici tinerii au transportat 
peste 100 tone de gunoi. Fruntași: 
utemiștii Nicolae Pahonțu cu 30 de 
tone, Gheorghe Năstase cu 15 tone 
și Constantin Matache cu 12 tone 
gunoi.

Timpul eare permite transportul 
gunoiului pe cîmp pînă la începe
rea arăturilor și însămînțărilor de 
primăvară trebuie folosit din plin.

Este bine ca și celelalte comi
tete raionale U.T.M. din regiunea 
Ploești să îmbrățișeze cît mai re
pede această acțiune de mare im
portanță pentru recolta anului 
1958.

ORAȘUL STALIN. — Pini la 
8 martie pe ogoarele regiunii s-au 
transportat 472.000 tone gunoi.

Printre raioanele fruntașe pe 
regiune se află și raionul Sibiu 
cu 135.000 tone, Făgăraș cu peste

125.000 tone, Codlea cu peste 
38.000 tone. La GAS. Stupini 
s-au transportat pînă acum peste 
4200 tone dintre care 3000 tone 
de către echipele de tineret, in 
această acțiune s-au evidențiat u- 
temiștii Olaru Gheorghe, Pali loan 
și tinerii Manea Dumitru, Anghe- 
luță loan și alții.

La GAS. Harman 
tat peste 5000 tone. 
Constantin Cincășel 
Knor.

a-au transpor- 
Fruntași tini 
fi Gheorghe

IAȘI (de la corespondentul 
nostru Constantin Slavic),

Ultimile zile au adus tn Mol
dova o vreme rece și în unele 
locuri omăt. Cu toate acestea lu-

Lucrări ale unor 
savanți romîni 

apreciate peste hotare
Intr-un număr din luna ianua

rie al ziarului „Mediținski Rabot- 
nik“ din U.R.S.S. a fost publi
cată o recenzie asupra monogra
fiei „Epilepsia“ de neurologul ro- 
mîn acad. prof. dr. A. Kreindler, 
directorul Institutului de cerce
tări științifice „I. P. Pavlov“ din 
București. Autorul recenziei, A. 
Haciaturian. candidat în științe 
medicale, subliniază importanța 
teoretică și clinică a cercetărilor 
făcute în R- P. Romînă asupra 
epilepsiei. „Monografia academi
cianului Kreindler — scrie el — 
este o lucrare de 
conține un bogat 
tic. Ea poate fi 
unui larg cerc de 
logi care lucrează 
medicinii clinice și experimen
tale“.

De asemenea, Intr-un număr 
recent al revistei „Presse Medi
cale“ din Franța au fost publica
te o serie de articole ale unor 
medici și specialiști romîni. Acad, 
prof. dr. N. Gh. Lupu și colabo
ratorii săi semnează articolul 
„Scleroza pulmonară tabacică“, 
care vorbește despre influența fu
mului de tutun asupra mecanis
mului sclerogen. In aceeași revis
tă a fost publicat articolul sem
nat de cunoscutul savant romîn, 
acad. prof. dr. C. I. Parhon și 
colaboratori intitulat „Antitumo- 
grama unui carcinom mamar in
filtrat hetero-transplantat“, care 
prezintă o nouă tehnică de tera
peutică a carcinomului mamar^

Cu cîteva luni în urmă, la fa
brica „Dorobanțul" din Ploești 
treburile nu mergeau bine. Nu se 
îndeplinea planul de producție, 
calitatea lăsa uneori de dorit, 
iar cheltuielile de fabricație erau 
mari. De bună seamă că tre
buiau căutate cauzele care pro
vocau aceste neajunsuri. La ini
țiativa și din îndemnul organi
zației de partid s-a format un 
colectiv de ingineri și tehnicieni 
care a avut sarcina de a găsi 
cauzele care îngreunează munca, 
care fac să nu se înregistreze 
rezultatele scontate și, ca urma
re, pentru a propune măsuri efi
ciente de remediere.

Una din cauzele care a făcut 
ca in trimestrul IV al anului 
tr.ecut să se lucreze cu rezultate 
minime a fost și aceea că, neți- 
nindu-se seamă de natura pro
duselor și de nivelul calificării 
muncitorilor, s.a trecut la mări
rea numărului de mașini deser
vite, în medie, de o muncitoare, 
fără a se urmări dacă și capa
citatea utilajelor este îndeajuns 
de bine folosită, in felul acesta 
randamentul mașinilor a scăzut 
cu 3 procente.

Pentru a se realiza producția 
planificată s-a folosit un număr 
mai mare de ore-mașini, mărin-

du-se astfel cheltuielile de fabri
cație cu 0,35 lei pe m.p.

La toate acestea s-a mal a- 
dăugat și slaba organizare a 
procesului de producție, întreți
nerea necorespunzătoare a mași-

Extinderea noii 
inițiative a textiliștilor 
la fabrica „Dorobanțul"

nilor, precum și lipsa de disci
plină in muncă.

Acum, pentru a se da posibi
litate muncitorilor să lucreze cu 
Un randament sporit, s-au luat o 
seamă de măsuri tehnico-organi- 
zatorice, atit in țesătorie cit și 
in secția de preparații, care au 
făcut ca in luna februarie a anu
lui in curs in secția țesătorie să 
crească randamentul mașinilor cu 
12,9 la sută.

De bună seamă că măsurile 
luate au fost multiple. Nu ne 
vom opri asupra tuturor. In cele 
ce urmează vom căuta să scoa
tem în evidență mai ales citeva 
din metodele folosite pentru ca
lificarea muncitorilor, dat fiind 
faptul că îmbunătățirea indicilor 
de utilizare a mașinilor depinde

în mare măsură de pregătirea 
profesională a muncitorilor.

Așa cum era și de așteptat, 
înainte de toate s-a trecut la pu
nerea la punct a utilajelor și 
complectarea numărului de țesă
tori necesari. Acolo unde s-a 
simțit nevoia, au fost angajați 
muncitori noi. Se remarcă fap
tul că s-a trecut la o susți
nută acțiune de calificare a mun
citorilor. Astfel, muncitoarele cu 
o pregătire mai slabă au fost 
repartizate să lucreze pe lingă 
muncitoare cu o calificare mai 
inaltă pe o perioadă de o lună 
pînă la trei luni, după cum a 
fost nevoie. Interesul cu care ti
nerele fete a» învățat să mun
cească ni-l dovedește faptul că, 
dacă în septembrie, 64 muncitoa
re lucrau sub normă, numărul 
acestora a scăzut în luna februa
rie la 21. Maria Irimia, Gica Po- 
pescu. Aurica Frincu și altele, în 
urma calificării își îndeplinesc șl 
depășesc norma, numărîndu-se 
printre muncitoarele bune.

Pentru a stimula muncitoarele 
învețe necontenit, să mun-

privind colaborarea 

în domeniul problemelor 
sociale

să

valoare care 
material fap- 

recomandată 
medici șl bio- 
în domeniul

Plăgile capitalismului

La 20 martie a avut loc la Mi“ 
nisterul Afacerilor Externe 
schimbul instrumentelor de rati
ficare a Convenției dintre Repu
blica Populară Romînă și Repu
blica Cehoslovacă privind cola
borarea în domeniul problemelor 
sociale, semnată la Praga, la 2 
mai 1957.

Schimbul instrumentelor de ra
tificare a fost efectuat de către 
A. Mălnășan, adjunct al minis
trului Afacerilor Externe, și Ivan 
Rohal Ilkiv, ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Repu
blicii Cehoslovace la București.

Au fost de față Octavian Ber“ 
logea, adjunct al ministrului Să
nătății și Prevederilor Sociale, 
precum și funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Exter
ne, din Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale și membri 
ai ambasadei R. Cehoslovace la 
București.C. BÄNCILÄ

nu pot fi ascunse (n)

| Cîteva aspecte 

ale pauperizării 
proletariatului 

I tn țările capitaliste

Tinărul Gheorghe Mititelu de la șantierul 8 con
ducte gaze naturale de la Seini — Satu-Mare 
este fruntaș în muncă. Lucrînd pe lansatorul 
T, L. 2, printr-o bună întreținere- a utilajului, el 
a reușit, ca In timpul montării a 20 km. de 
conductă să nu aibă nici o defecțiune. a
ÎNTRECEREA■AL. ./

In prima parte * acestui articol 
am arătat pe baza datelor din 
statisticile oficiale americane că 
în capitalism salariul real a scă
zut grav în anii postbelici, că o 
parte crescîndă din valoarea for
ței de muncă a muncitorului nu 
e acoperită de salariul real, toate 
acestea dovedind pauperizarea 
absolută a muncitorilor și infiri 
mînd „teoriile“ trîmbițașilor capi“ 
taliștllor care neagă această pau
perizare-

Pauperizarea absolută a prole
tariatului din țările capitaliste 
poate fi văzută însă și cu prile
jul examinării evoluției salariului 
real. Mărirea salariului real 
este determinată — în cadrul 
permis de legea valorii—de lupta 
de clasă dintre proletariat și bur
ghezie. Ca urmare, curba salariu
lui real indică nu numai scăderi, 
ci și urcări în unele momente. In 
legătură cu aceasta este im
portant de subliniat că urcările 
reprezintă rezultatul luptei mun
citorilor contra scăderii salarii
lor reale și că implicit, aceste 
urcări înseamnă o anumită apro-

In secția textili a Combinatului 1 Mal din Satu Mare

pi«« « .aiaritF n N. Constantinescu Tab^lul,r?fMlI" 
lui real de va- '* “
loarea forței 
de muncă, după 

ce el în prealabil se îndepărtase 
foarte mult de aceasta.

De asemenea, trebuie ținut 
seama de faptul că mișcarea sa
lariului real se află în dependen
ță de dezvoltarea ciclică a ca“ 
pitalismului și anume, în perioada 
de avînt industrial marchează o 
anumită tendință de creștere, iar 
în perioadele de criză, de depre
siune și războaie scade vertigi- 
nos. Dacă se examinează mișca
rea salariului real în diferite țări 
capitaliste pe o perioadă de timp 
mai îndelungată, se remarcă o 
tendință de scădere a lui.

Este limpede că scăderea 
salariului real al muncitorilor 
este un indiciu al pauperizării 
absolute a clasei muncitoare din 
țările capitaliste. Și astfel de scă
deri sînt multe în istoria capita
lismului. Așa, de pildă, în Romî
nia în perioada 1933—1943, evo
luția salariului real a fost (1933 
= 100)' următoarea :

Anii 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942

Indicele 
salariului 

real
100 108,0 99,3 96,7 94,7 93,2 84,2 79,0 74,5 58,9

Iar în Statele Unite ale Ame- din industria prelucrătoare a evo- 
ricii, în perioada 1944—1953, sa- 
lariul real anual al muncitorilor *ua‘ astfel (1944

Anii 1944 1947 1949 1950 1951 1952 1953
Indicele salariului 
anual al muncito
rilor din industria 
prelucrătoare a

S. U. A.

100 85,3 87,4 92,8 93,9 95,1 98,5

Ja Romțnia arau
, tă că dupăooa-

Tecare creștere 
a salariului real în 1934, ca ur
mare a puternicelor lupte de cla
să care avuseseră loc în 1933, în- 
cepînd din 1935 pînă în 1942 sa
lariul real a scăzut, pauperiza
rea absolută a maselor muncitoa
re din Romînia adîncindu-se.

Tabelul referitor la S.U.A. ara
tă atît scăderea salariului real 
după 1944 cît și tendința lui de 
creștere, în sensul apropierii de 
nivelul din 1944. începînd din 
1950. Trebuie remarcat că tendin
ța de creștere dintre 1950—1953 
e legată de conjunctura creată 
prin agresiunea imperialistă din 
Coreea care a marcat o înviorare 
artificială a economiei americane. 
Oricum însă, e limpede că 
din 1947 pînă în 1953, conform 
datelor prezentate, muncitorii din 
industria prelucrătoare S.U-A. 
au fost mai săraci decît în 1944 
Și nu trebuie uitat că în tabe
lul dat nu s-au luat în conside
rație milioanele de șomeri din 
S.U.A., muncitorii din țările de
pendente de S.U.A. care primesc 
salarii mult reduse față de cele 
ale lucrătorilor americani, ceea 
ce ar fi arătat o și mai mare să
răcire a muncitorilor.

Putem vedea aceasta foarte 
bine pe fondul ‘ declinului econo
mic actual din S.U.A. Conform 
știrilor venite aproape șase mi
lioane de muncitori americani șo
mează (mai mult decît populația 
a nouă state din S.U.A.). Chiar 
și unul din oamenii de încredere 
ai trusturilor, George Meany, 
președintele A.F.L.-C.I.O. (cea 
mai mare centrală sindicală ame
ricană) a recunoscut deunăzi că

tn Statele Unite „șomajul a de
venit • boală infeoțioasa deoare
ce »-a atins un punct primejdios 
în care șomajul însăși generează 
șomaj“ că „există 6.500.000 de oa. 
meni lipsiți de putere de cumpă
rare“ și că în fața soțiilor oa
menilor muncii „se ridică în fie
care zi problema cum să-și hră
nească șl să-și îmbrace familia“.

I (Continuare în pag. 4-a)

pentru cultură
a tinerilor muncitori

însemnări de

In hală vuiau strungurile. Aici l-am înltlnit pe 
Stan Marin, un tînăr ajustor. își ștergea mîinile 
pe o bucată de doc. Era timpul pauzei. Vaierul 
plăcilor, icnetul 
al bormașinilor 
vuietul tremurat al cuptoarelor 
muncitorilor. Și în această atmosferă de trepi
dație ostoită, Stan Marin se așezase pe o lădiță 
lingă strungul său ; scosese de undeva o carte și 
începuse să citească.

Mărturisesc că, dintr-un început, acest tablou 
m-a uimit. Stan Marin citea într-o pauză de 15 
minute din romanul lui M. Sadoveanu „Neamul 
Șoimăreștilor“. Și cum stătea așa, pe lădiță, lingă 
strung, părea un călăreț lingă calul său în vreme 
de popas. Alături, din rezervoarele mașinilor că
deau pe cuțitele încă încinse picături ca 
niște bobițe de sidef. Trepidații sonore se înălțau 
mereu spre bolți, iar izul de metal devenea plă
cut ca și mireasma unei păduri.

Am recapitulat in gînd, pe cît m-a ajutat me
moria, momentele de seamă ale romanului și în
țelegeam 
poporului 
strungar.

Curînd, 
colo alt tînăr desfăcuse în față-i un pachet cu 
mîncare și o carte : „Așa a-a călit oțelul“. La 
șlefuire, strungarul Constantin Bălătică citea și 
el „Povestea unui om adevărat“. Pauza se apro
pia de sfirșit. Din difuzoare țîș ii o voce :

— Tovarăși, suna vocea. Nu uitați. Peste cîteva 
zile va avea loc întrecerea „Prietenilor cărții“ !

M-am apropiat da Stan Marin. iși începuse

macaralelor, scrîșnetul îndelung 
se domoliseră. Se auzeau numai 

și glasurile

cîtă bogăție de fapte din lupta 
se revarsă acum în sufletul tînărului

imaginea se generaliza. Ceva mai în-

la un concurs al „Prietenilor cărții"

lucrul. Sus, deasupra buzunarului 
zărit insigna „Prieten al cărții“.

— Sînteți mulți ? l-am întrebat 
insignă.

— Deocamdată vreo patruzeci —___ _______
el apropiindu-și capul de urechile mele. Dacă ai 
timp, vino și dumneata la concurs.

..M-am dus. Era într-o după-amiază. In sala 
clubului se aflau adunați într-adevăr o mulțime 
de tineri. Trecuseră cu succes prima fază a 
concursului „Iubiți cartea“. Tinerii muncitori se 
prezentaseră acum la cea de-a doua fază a con
cursului : întrecerea „Prietenilor cărții“. La o 
masă, în față, stăteau membrii comisiei. Con
cursul a început. Care vor fi primii cinci ?

M-am dus o clipă cu gîndul în urmă, cînd 
i-am văzut pe tinerii aceștia îmbrăcați în salo
pete roind prin hale, dirijind ghiarele macara
lelor, conducînd strungurile, supunind mașinile 
— transformînd cu priceperea și forța lor meta
lul, materie-primă, în metal-produs. Acum, așe
zați la mese așterneau pe hîrtie rînduri despre 
cărțile citite, povesteau acțiuni, notau impresii și 
făceau aprecieri. Pe fețe plutea încordarea. O în
cordare avîntată, asemănătoare cu aceea pe care 
o trăiseră de atîtea ori în întrecerile socialiste 
de producție.

Care vor Ji primii ? Încă n-am aflat. Semnifi
cativ e însă faptul că tinerii uzinei, acei tineri 
conducători ai mașinilor din ateliere se avîntau 
acum la club, într-o întrecere tot atît de minu
nată, întrecere deschizătoare a drumului către 
cucerirea culturii.

bluzei, i-am

arătind spre

mi-a răspuns

VASILE BARAN



PENTRU

Răsfoind ziarul
tineretului cehoslovac

trebui să le urmeze cercetările

Să răsfoim cîteva din ul- 
tlmile numere al ziarului 
„Mlada fronta“ organul U- 
niunij Tineretului Cehoslovac 
Pe întinsul a 4—5 coloane 
titluri mari ne atrag atenția 
asupra unei suite de convor
biri ale redactorilor ziarului 
cu reprezentanți de frunte 
ai medicinii cehoslovace și 
străine în legătură cu reali
zările obținute în studiul 
cancerului și căile pe care vor 
ulterioare.

Interesantă ni se pare în primul rînd relatarea doctorului 
Emil Ungar despre rezultatele obținute în cercetarea canceru
lui. După ce trece în revistă ipotezele existente asupra originii 
cancerului, a cauzelor insucceselor în bătălia pentru izbăvirea 
omenirii de această groaznică boală, dr Ungar a subliniat fap
tul că este absolut necesar să fie coordonate pe scară interna
țională cercetările asupra cancerului.

„Anul Geofizic Internațional — a declarat dr. E. Ungar — 
ne-a arătat că e poșibi 1 ă soluționarea problemelor științifice, 
cu mai mult succes pe scară mondială cu concursul tuturor 
oamenilor de știință. Credem că ar fi cu siguranță posibil (și 
este chiar necesar) să atacăm problemele cancerului în ace
lași mod.

De aceea, ar trebui formată o comisie internațională din 
cei mai buni’specialiști care ar stabili un plan sistematic pen
tru conducerea tuturor lucrărilor științifice“.

Deoarece un astfel de program de cercetări necesită, fără 
îndoială, mari sume de bani, dr. Ungar a inclus în convorbirea 
sa cu redactorul ziarului „Mlada fronta" apelul pentru ca su
mele ce pînă în prezent erau alocate experiențelor cu arme ato
mice să fie destinate cercetărilor pentru răpunerea cancerului. 
„Astfel, știința — spunea dr. Ungar — ar înceta să slujească 
nimicirii omenirii și ar începe prin toate mijloacele să ajute la 
salvarea ei de cancer“.

După convorbirea cu dr. E. Ungar, ziarul „Mlada fronta" a pu
blicat o serie de interviuri cu diverși reprezentanți ai științelor 
medicale printre care cel mai interesant ni se pare cel al 
unui corespondent al ziarului cu prof. A. I. Serebrov, membru al 

Academiei de Medicină a U.R.S.S., directorul Institutului Onco
logic.

„La cercetarea cauzelor evoluției cancerului — spunea prof. 
A. I. Serebrov — are o imensă importanță justa organizare a 
statisticii din întreaga lume.

....Pentru coordonarea cercetătorilor în problema canceru
lui, pentru întocmirea statisticilor.......pentru o muncă în comun
a specialiștilor ar fi necesare uriașe mijloace materiale. De 
aceea, ar trebui ca mijloacele care astăzi sînt destinate expe
riențelor cu arme atomice să fie destinate într-un timp hotărît 
studierii cancerului, pentru ca omenirea să fie izbăvită de 
groaza acestei periculoase maladii“

Generația noastră, generația veacului marilor biruinți ale 
științei, trebuie să fie și martora răpunerii cancerului. Aceasta 
nu este numai o problemă științifică, ci ea interesează în cel 
mai înalt grad pe toți oamenii cinstiți.

- IMENSELE SUME CARE SINT ALOCATE EXPERIEN
ȚELOR NUCLEARE ÎN SCOPURI MILITARE SA FIE ÎN
DREPTATE SPRE CERCETAREA CAUZELOR CANCERULUI! 
— iată firul conducător al tuturor relatărilor oamenilor de știință 
ce au luat cuvîntul în coloanele ziarului „Mlada fronta“.
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In laboratorul de fiziologie al acad, profesor dr. Gr. Benetato
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Leverrier și Adams
Numele matematicianului fran

cez, Leverrier, se afla în 1846 
pe buzele a milioane de oameni. 
Era numele savantului care izbu
tise să descopere o planetă tiu cu 
ajutorul lunetei, ci „în virful pe
niței", adică să descopere existen
ța ei cU ajutorul calculului mate
matic.

Entuziasmul savanților șl pu
blicului din întreaga lume era de. 
neînchipuit.

Singurul supărat era John Couch 
Adams care pierduse — și nu, din 
vină sa — un prilej unic de a-șl 
înscrie numele in Cartea de aur 
a științei.

Dar să . lăsăm faptele să vor
bească. Urmărind mișcarea pla-

John Couch Adams, un tînăr ce 
abia terminase facultatea, a fost 
primul astronom care s-a apucat 

studiu anevoios. Șide acest
a venit ziua etnd a putut înscrie 
pe o foaie obișnuită de nîrtie, in. 
dicațiile care precizau pozițiile 
planetei misterioase pe boltă. 
Adams avea pe atunoi 23 de ani.

Descoperirea trebuia verificată 
cu ajutorul unei lunete puternice: 
In această privință, tînărul era 
convins că nu va întlmpina nici

netei Uranus (cea mai îndepărta
tă planetă de Soare cunoscută în 
acea vreme), renumitul astronom 
A. 1. Lexel din Petersburg desco
perise că aceasta își cam... făcea 
de cap. Incerclnd să-i determine 
precis orbita, astronomul se izbi
se de mari greutăți, căci pozițiile 
în care Uranus era observat pe 
cer nu se pot'iveau cu cele indi
cate de calculele teoretice. Pla
neta se mișca neregulat, abcitin- 
du-se destul de mult de la calea 
pe care ar fi trebuit s-o parcurgă 
sub acțiunea forței de atracție a 
Soarelui și a planetelor cunos
cute.

Lexel a presupus că dincolo de 
Uranus, a cărui orbită era soco
tită pe atunci hotarul’ sistemului 
nostru planetar, există o planetă 
și mai îndepărtată de Soare, a că
rei forță de atracție explică capri
ciile lui Uranus. Din păcate, moar, 
tea l-a împiedicat să efectueze 
calculele necesare pentru determi
narea precisă a corpului ceresd 
bănuit.

Astfel a apărut ideea „planetei 
transuranice".

Timp de decenii s-a vorbit mult 
despre ea, fără ca cineva să se 
apuce de calculele necesare. In
tr-adevăr, acestea se anunțau 
foarte anevoioase.

Aparat de lichefiere a heliului

ÎN NATURA NU POT EXISTA 
VITEZE MAI MARI DECIT CEA 
A LUMINII! PUTEM TRAI CÎ
TEVA SUTE DE ANI ÎNTR-0 
RACHETĂ 1

— iată numai cîteva din sen
zaționalele concluzii ale teoriei 
relativității care par să fie în 
dezacord cu experiența noastră 
de zi cu zi,. cu felul nostru de 
a gîndi. Dar, era cuceririi spa
țiului cosmic a început, oamenii 
de știință se preocupă de rache
tele fotonice, ale căror viteze șe 
apropie de aceea a luminii și în 
aceste condițiuni, adică în spa
țiile foarte vaste și la vitezele 
foarte mari, procesele fizice se 
desfășoară într-un mod cu totul 
diferit decît în fizica clasică cu 
care ne-am obișnuit de veacuri.

înseamnă oare aceasta că Galj- 
leu și Newton au greșit, că învă
țăturile fizicii clasice sînt false ?

Nicidecum, și această aparen
tă contrazicere se explică foarte 
ușor. Dar, să luăm lucrurile pe 
rînd-

ABSOLUT $1 RELATIV

O zi frumoasă de primăvară. 
Ne-am așezat pe iarbă Și con
templăm natura. Pe șoseaua as
faltată din fața noastră aleargă 
cu o viteză „fantastică“ un șir 
neîntrerupt de mașini care apar 
și dispar într-o clipă, în timp ce 
sus, printre nori, se mișcă încet

o dificultate. Anglia avea doar 
unul dintre cete mai faimoase ob
servatoare astronomice din lume, 
cej dă la , GrcenvJicli. STa prezen
tat deci cu încredere directorului 
observatorului, Șir George Biddell 
Airy. Aceasta s.a ihtimplat In oc
tombrie 1845. Deși savant de mare 
valoare, Airy nu a acordat aten
ția cuvenită calculelor lui Adams. 
Și astfel, lurtiile care conțineau 
genialele observații ale tînărului, 
au zăcut luni de zile nefolosite in 
biroul venerabilului director...

In acest timp, un alt matemati
cian și astronom, francezul ’ Ur- 
bain Jean loseph Leverrier. fără 
să știe nimic de strădaniile și ne
cazurile colegului său britanic, lu
cra tot la găsirea planetei de din
colo de Uranus. Pornind și el de 
la devierile acestui din urmă corp 
ceresc față de pozițiile Sale dina
inte calculate, el a mers cu cal
culele sale pe alt drum declt 
Adams, dar a ajuns pînă la urmă 
la același rezultat.

Ziua cea mare a venit. La 
august 1846, Leverrier a anunțat 
rezultatul obținut, iar la 18 sep
tembrie 1846 a scris astronomului 
german Johanh Galle, din Berlin, 
care dispunea la observatorul din 
acest oraș de hărți cerești foarte 
precise, cuprinzînd numeroase ste. 
le slabe. Indrepiind în noaptea de 
23 septembrie 1846 luneta mare a 
observatorului spre locul indicat, 
învățatul german a descoperit cu 
ușurință un astru de mărimea a 
8-a, care nu figura pe hărțile sale. 
In seara următoare, el a observat 
că șe deplasase față de stelele în
vecinate și, sporind la maximum 
puterea măritoare a lunetei, a 
deosebit un mic disc (ceea ce nu 
se întlmplă niciodată în cazul ste
lelor).

Noua planetă, care a fost ulte
rior numită Neptun, ajunsese ast
fel să fie pentru a doua oară des
coperită (considerlnd că prima 
descoperire fusese cea „din vîrful 
peniței“). Așa cum prevăzuse 
Leverrier, ea era cam de mărimea 
lui Uranus și poziția ei pe cer se 
deosebea doar cu 52 minute de cea 
stabilită teoretic de savant.

Știința cucerise o victorie răsu
nătoare, una dintre cele mai re- 
fharcaoile din Istoria ei.

L M. ȘTEFAN
P.S. In trecutul meu artiqol, 

intitulat „Petele din Soare și 
efectele lor pe PănUnt", a apă
rut o eroare. In loc de „razele 
de lumină... ajung pe Pămînt 
după vreo 19 minute“, trebuie 
citit „razele de lumină... ajung 
pe Pămînt în vreo 9 minute“ 
(mai precis 8 minute și 19 se. 
cunde).

■k In urma cu patru milenii 
egiptenii cunoșteau calcule cu 
fracții ? După părerea unor cer
cetători, vechii egipteni cunoș
teau formula volumului sferei și 
știau să calculeze volumul unui 
trunchi de piramidă cu baza un 
pătrat.

ir Călugărul dominican Ca- 
cini din Florența declara în 
timpul Renașteri] că matemati
cienii ca și creatorii oricărei 
erezii trebuie arși pe rug ?

* „Marele inchizitor“, Tor- 
quemada l-a trimis în 1486 pe 
rug pe matematicianul spaniol 
Valens pentru că a afirmat că a 
găsit rezolvarea ecuației de gra
dul al patrulea, ceea ce după 
Torquemada era inaccesibil min
ții omenești ?

☆ Marele astronom Ulugbec 
(1393—1449) nepotul lui Ta- 
merlan a construit la Șamar- 
cand cel mai bun observator 
astronomic din vremea aceea ?

Apariția „Aritmeticii recreative“
— a dr. ing. B. losub cara 
este nu o simplă reeditare ci 
și o amplificare, o îmbogățire « 
Matematicii recreative, pe care a- 
celași autor a publicat-o în 1952
— este bine venită. Pe lingă jacu
rile aritmetice și problemele de 
perspicacitate care constituie speci
ficul unei astfel de cărți, cititorul 
găsește și lucruri care îi stîrnesc 
interesul, îl distrează și cîteodată 
îl instruiesc (din istoria scrierii 
numerelor; despre numere „uria
șe“ ; procedee de calcul rapid 
etc.).

Nu numai prin alegerea mate
rialului, ci și prin modul de ex
punere ca și prin ilustrațiile ade
sea spirituale, care însoțesc textul, 
cartea este menită să placă tine
rilor ei cititori.

Ceea ce constituie principalul 
farmec al unei astfel de cărți, este 
elementul surpriză. Unele chesti
uni au aerul unei scamatorii. Ci
neva își alege un număr, face a- 
supra lui o serie de calcule lungi, 
iar „scamatorul“ reușește să-i 
„ghicească“ numărul ales, uimitor 
de repede. Acest uimitor de re
pede stîrnește în mod natural cu
riozitatea, „oare cum o fi?“. In 
cele mai multe cazuri — din pă
cate, nu în toate — autorul dă și 
explicația, adăugind astfel la plă
cerea curiozității și a iscodirii, sa
tisfacția clarificării, „misterului“.

Astfel de jocuri pot fi privite 
din două puncte de vedere; cu in
teresul, prospețimea, entuziasmul 
celui care le vede pentru prima 
oară; sau din punctul de vedere 
al celui care „le știe“ pentru care 
elementul surpriză s-a uzat, odată 
cu explicația chestiunea devenind 
„banală“.

Hindurile de față se adresează 
in special acestora din urmă. După 
părerea mea, unii profesori, in-

slructori de pionieri, educatori nu 
dau destulă atenție acestor „jocuri“. 
Dacă noi „le știm“ și nu ne mal 
produc o plăcere directă, putem a- 
vea o bucurie de alt ordin ; bucu
ria specifică meseriei noastre, a- 
ceea de a deschide copiilor calea 
spre aceste plăceri de calitate caro 
pentru ei sînt proaspete.

E păcat că pedagogii „serioși“ 
nu au găsit potrivit să se ocupe 
mai îndeaproupe cu aspectele psi
hologice și educative ale acestor 
jocuri, cu metodica desfășurării 
unor astfel de activități. Trebuie 
să marcăm faptul că altceva în
seamnă manualul sau lecțiile de 
aritmetică unde se urmărește for
marea unui sistam de cunoștința, 
priceperea de a le aplica in mod 
corect și conștient realității vii și 
altceva înseamnă aritmetica 
creativă, unde accentul cade 
aspecte care pot fi disparate 
care trebuie să apară intîi ea
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Ce conferințe
's•TnroinnnrrtroTrb’îs' wkwtsVON PUTEA ASCULTA

Pe întreg teritoriul țării, conferințele, simpozioanele ținute 
în cadrul manifestărilor inițiate de Societatea pentru Răsplndl- 
rea Științei și Culturii se bucură de un succes mereu crescind 
în rîndurile oamenilor muncii și in special în rîndurile tinere
tului.

In dorința de a împărtăși cititorilor noștri tematica viitoa
relor conferințe de popularizare a științei și tehnicii, un redac
tor al ziarului nostru a obținut din partea conducerii Societății 
pentru Răspîndirea Științei și Culturii, tematica conferințelor 
pregătite de cîteva din secțiile Societății pentru viitorul trimes
tru.

Secția de filozofie va organiza astfel, conferințe cu privire 
la problemele filozofice ale automatizării și altele cu privire 
Ia umanismul socialist. Se vor ține, de asemenea, conferințe 
intitulate „Obiectivism și obiectivitate“, „Esența de clasă și ră
dăcinile istorice ale revizionismului“ și altele.

Secția științifico ateistă a S.R S.C.-ulul pregătește conferin
țele ,Cum dezminte știința concepțiile religioase asupra facerii 
lumii", „Ce spun știința și religia despre evoluția societății 
omenești“, „De ce superstițiile sînt păgubitoare omului“ „Enci- 
clopediștii francezi și religia" și altele.

Secția de geologie va prezenta conferințele „Istoria pă- 
mîntului și a vieții", ' „Viețuitoarele care au populat pămintul 
în trecut“, „Transformarea reliefului globului pămîntesc".

Se vor ține, de asemenea, o serie de interesante conferințe 
pe teme din biologie, printre care „Teoriile științifice despre 
viață și moarte", „Orientările actuale în genetică“, „Despre ra
sele umane“ și altele.

„Tratamentul și profilaxia bolilor psihice", „Ce sint nevro
zele“, „Hormonii și rolul lor“, ~ - ---
se“, sînt cîteva din temele pe care le pregătește secția medicală.

Iubitorii astronomiei vor putea asculta conferințele „Uni
versul metagalactic“, „Despre soare și legătura cu fenomenele 
terestre", „Comete recente : Armand-Roland, Mîrkos“, „Contri
buția astronomiei la progresele fizicii modeme“.

Interesante conferințe pregătește secția tehnică care va 
trata: „Evoluția creației arhitecturale a poporului romîn din cele 
mai vechi timpuri pînă azi", „Rolul catalizei în procesele chi
mico-industriale“, „Realizări în telecomunicațiile din țara noas
tră“, „Dezvoltarea industriei noastre chimice în trecut, in pre
zent și perspectivele de viitor“, „Creierul electric, roboții și 
omul“ și altele.

„Prevenirea bolilor precanceroa-

Racheta cosmică va prelungi viața omului? (I)
și liniștit un avion, încet și liniș
tit !?—protestează matematicianul 
din noi. Da’ de unde? Avionul 
zboară de trei ori mai repede de
cît mașinile de pe autostradă, Și 
totuși ni se pare că ele zboară 
cu o iuțeală mai mică.

Exemple de acest fel se pot da 
multe. Putem observa mișcarea 
unui corp numai față de alte cor
puri : o gară, șoseaua, case, stîlpj 
de telegraf, într-un cuvînt, față 
de puncte de reper. Același lucru 
este valabil și în mecanică. Un 
avion se comportă la fel cînd 
zboară în aerul nemișcat ca și 
atunci cînd. stă nemișoat în tu
nelul aerodinamic și e lovit din 
față de un curent de aer.

întinși pe iarbă, sîntem în re
paus față de copacii de lîngă 
noi, în timp ce Pămîntul ne 
plimbă în jurul soarelui par- 
curgînd 30 de kilometri în fiecare 
secundă. Orice experiență 
sau măsurătoare efectuată în re
paus și în trenul care se mișcă 
uniform și rectiliniu ne dă ace
lași rezultat. Aceasta constituie 
principiul relativității al lui Gali- 
leu: dacă legile mecanicii sînt 
valabile într-un loc, ele sint va-

labile în oricare alt loc care se 
mișcă uniform față de primul.

Iată deci că și în fizica cla
sică mișcarea, repausul, viteza, 
sînt noțiuni relative și nu abso
lute. Se înțelege că toate acestea 
nu se referă cîtuși de puțin la exis
tența obiectivă a acestor mărimi 
ci numai la neputința noastră de 
a le măsura în mod absolut.

Ce este totuși considerat abso
lut în fizica clasică ? Dimensiu
nile, masa, spațiul și timpul 1 Un 
metru rămîne peste tot un me
tru, după vechea concepție, indi
ferent dacă ne aflăm la Bucu
rești sau pe Venus și ora rămîne 
aceeași la Paris ca și într-o ra
chetă ce zboară cu 300.000 km./s. 
Și tocmai aici se află greșeala 1

O EXPERIENȚA NEIZBUTITĂ 
DESCHIDE DRUMURI NOI

Așadar, mișcarea nu poate fi 
măsurată față de „nimic“. Iată 
însă că există un fenomen care 
pare că nu se sinchisește deloc 
de toată filozofia noastră ; nepă- 
sătoare. lumina străbate Cosmo
sul cu uriașa viteză de 300.000 
km/s. Nesfîrșitul spațiu interpla
netar are deci o proprietate inte-

resantă, aceea de a putea fi stră
bătut de lumină. N-am putea să 
ne servim oare de această pro
prietate pentru a pune în eviden
ță mișcarea absolută?

Primul care a încercat să facă 
acest lucru a fost celebrul fizi
cian Michelson. El a judecat în 
felul următor : să presupunem că

dele sonore vor ajunge mai re
pede la urechea noastră. Cu ce 
viteză? Bine înțeles, cu 340-ț-17 
«= 357 m/s. Dacă vom așeza acum 
locomotiva în coadă, astfel ca să 
împingă trenul, noi vom fugi cu 
17 m/s din calea sunetului, unde
le sonore ne vor ajunge ceva mai 
tîrziu, adică de astă dată viteza

ne găsim în tren și că locomoti
va, care în raport cu direcția de 
mișcare este în fața trenului, fiu. 
ieră. Să măsurăm, cu gîndul, vi
teza de propagare a sunetului. 
Dacă trenul stă pe loc, se înțe
lege că vom găsi 340 m/s. Dar 
dacă trenul se mișcă cu viteza 
de 60 km/ară, adică cu aproxi
mativ 17 m/s ? In acest caz noi 
mergem în întîmpinarea sunetelor 
care vin de la locomotivă și un-

lor va fi mimai de 340—17 = 323 
m/s.

Nu s-ar putea încerca aceeași 
experiență cu lumina? Cum să 
nu! Natura ne pune la dispoziție 
un... „tren“ minunat pentru a- 
ceastă încercare: chiar globul te
restru care se deplasează, după 
cum s-a mai arătat, cu 30 de 
kilometri pe secundă, pe orbita 
lui în jurul soarelui.

Schematic, experiența poate fi

realizată în felul următor: se 
așează într-un laborator o sursă 
luminoasă și un instrument de 
măsurat viteza luminii, astfel ca 
în raport cu direcția mișcării Pă- 
mîntului pe orbită, sursa de lu
mină să fie în față și aparatul 
de măsură în spate (analog cu 
locomotiva în fața trenului). Este 
logic ca și de astă dată să se 
întîmple exact același lucru ca 
mai sus : undele luminoase vor 
merge în întîmpinarea aparatului 
de măsură și viteza determinată 
va fi de 300.000 -ț- 30 = 300.030 
km/s. După 12 ore, Pămîntul se va 
întoarce cu 180° și, de astă dată 
va trebui să găsim o viteză mai 
mică, adică de 300.000 — 30 = 
299.970- km/s, deoarece în raport 
cu sensul acum schimbat al de
plasării laboratorului, sursa de 
lumină a ajuns între timp în spa
tele instrumentului de măsură 
(analog cu locomotiva în spatele 
trenului).

Realizarea practică a acestei 
experiențe a fost nespus de com
plicată și a durat luni de zile, 
deoarece trebuiau să fie măsura
te diferențe de ordinul unei su
timi de miimi dintr-un procent 1 
Dar, instalația ce s-a realizat era
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„misterioase 
tru a trezi curiozitatea, pentru a 
da de gindit, pentru a da, mai ales, 
plăcerea de a gîndi. „Aritmetica 
recreativă“ se întilncște cu cea, 
să-i zicem normală în momentul 
cînd intervine explicația „miste
rului“ ; în acest mod ea sprijină 
preocupările sistematice, le creea
ză un climat psihologic favorabil.

Ținind seama de specificul arit
meticii recreative, părerea mea, 
este că ea pierde cînd e „citită 
de unul singur“. Cel mai potrivit 
mediu pentru o astfel de activitate 
este cel colectiv, în care să apară 
emulația, întrecerea reciprocă. 
De aceea, eu aș recomanda ca a- 
ceastă carte să fie folosită în 
cercuri de studii, in tabere de 
pionieri, în vacanță.

Așa fiind, pedagogii trebuie ’<■ 
aibă cuvinte de laudă și mulțumire 
pentru acest pasionat autor de ști
ință popularizată, care în 6 ani 
ne-a pus la dispoziție 4 cărți de 
acest gen.

Este insă neîndoios că dacă pe
dagogii de specialitate ar privi cu 
mai multă atenție acest sector și 
l-ar sprijini, materialul ar pvt°a 
fi îmbunătățit atît în conținut ât 
și pe linia stilului și a preocupă
rilor psihologice, educative. Se 
pare că Editura nu a sprijinit su
ficient pe autor, de vreme ce s-au 
putut strecura greșeli de fond 
sau greșeli de exprimare 
a mai vorbi de erori de 
despre care nu se vorbește 
măcar în erată. Din punct de ve
dere pedagogic, am putea observa 
că o problemă foarte grea precede 
una foarte ușoară, că se includ și 
probleme tratate în manual cărora 
insă nu li se dă soluția cea mai 
simplă (de ex. problemele 165, 
168, 181), dar mai ales că autorul 
in prea multe cazuri intervine cu 
soluția imediat după enunț, în loc 
de a provoca pe cititor să încerce 
intîi el singur.

Cu toate aceste lipsuri care — 
sperăm, vor fi îndreptate la o 
ediție viitoare, cartea este intere
santă și utilă. Important este ca 
educatorii să înțeleagă în ce constă 
interesul și utilitatea ei și s-o fo
losească cu pricepere.

Conf. univ. E. RUSU

atît de perfectă îneît putea să 
indice pînă și a zecea-milioana 
parte din această valoare. Prin 
oglindiri repetate, drumul razelor 
a fost lungit pînă la 11 metri. 
Întregul aparat a fost montat pe 
o placă mare de piatră care 
înota într-o baie de mercur- In 
felul acesta, n-a trebuit să se 
mai aștepte 12 ore, deoarece în
treaga instalație putea fi rotită 
cu 180 de grade, fără nici o fre
care.

Toate uzinele, trenurile și cele
lalte vehicule din apropierea la
boratorului s-au oprit în timpul 
experienței pentru a se evita cea 
mai mică vibrație a solului.

Experimentatorul privi instru
mentele apoi dădu comanda ca 
placa de piatră să fie rotită. O 
nouă privire pe aparate, și catas
trofa se produse: una din cele 
mai însemnate experiențe din 
istoria Științei punea în lumină 
un aspect cu totul neașteptat al 
lumii fizice. In ambele sensuri, 
viteza luminii era mereu aceeași: 
300.000 km/s.

Această experiență și altele ase 
mănătoare au fost repetate ulte
rior de sute de ori de cei mal

fără 
tipar 

nici

mari experimentatori din lume. 
Dar rezultatul era mereu același: 
viteza luminii s-a dovedit a fi în
totdeauna aceeași, indiferent dacă 
sursa emițătoare se mișcă și in
diferent cum se mișcă.

Dar ce înseamnă aceasta? Că 
Pămîntul nu se rotește ci se află 
într-un repaus absolut? Realita
tea contrazice această ipoteză. 
Sau că viteza luminii este abso
lută ? Dar noi știm doar că atît 
repausul cît și viteza sînt noțiuni 
relative.

La această întrebare, fizica 
clasică și-a depus armele nepu- 
tînd să dea vre-un răspuns logic. 
Concluziile care s-au tras din a- 
ceastă experiență erau atît de 
confuze îneît fizica ajunse într-o 
adevărată criză.

Acest impas a durat pînă în 
anul 1905, cînd marele Albert 
Einstein și-a publicat Teoria re
lativității care a explicat în mod 
strălucit contrazicerile grave și 
adînci din sînul vechii fizici care 
păreau fără ieșire.

Lucrurile vi se pot părea, dragi 
cititori, greu de înțeles. însușirea 
teoriei relativității presupune însă 
multă atenție și perseverență. Și 
cu siguranță că celelalte articole 
pe care le vom publica în cadrul 
ciclului început astăzi vă vor în
tregi cunoștințele pe care le veți 
dobîndi asupra noilor teorii ale 
fizicii moderne.

Ing. I. WAGNER



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

In munca vie de organizație
unu au ce căuta „rețetele

Prelucrarea documentelor Ple
narei a Hl-a a C.C. ai U.T.M. 
din 19-21 decembrie 1957 în or
ganizațiile U.T.M. constituie un 
eveniment important menit să 
contribuie la întărirea acestora, 
la îmbogățirea formelor și meto
delor de muncă, la ridicarea ni
velului politic al muncii de or
ganizație.

In multe organizații de bază 
adunările pentru prelucrarea do
cumentelor și analiza activității 
desfășurată de organizație, au și 
luat sfirșit. Printre acestea se 
află și organizația U.T.M. de la 
F.R.B. — București. Aici, in toa
te cele 14 orgi 
birourile U.T.f 
adunările generale referate oare 
au dezbătut aproape toate latu
rile și aspectele principale ale 
muncii de organizație.

Printre problemele cele mai viu 
dezbătute a fost comportarea u- 
temiștilor în producție. Astfel s-a 
arătat că, pe lîngă multe bri
găzi și numeroși utemiști și ti
neri fruntași, mai există tineri 
utemiști care au ,o, atitudine îna
poiată față de muncă, care mani
festă deziuțeres, indisciplină, 
care trag chiulul. Mulți lucrea
ză chiar sub prevederile plantf- 
lui, atît cantitativ cît și calitativ.

In multe adunări generale a 
fost scos în evidență faptul, re
marcat și de unele referate, că 
birourile organizațiilor de secție 
au făcut prea puțin pentru edu
carea utemiștilor în spiritul ati
tudinii socialiste față de muncă 
pentru mobilizarea tineretului în 
producție, rezumîndu.se. în multe 
cazuri, doar la criticarea unor 
tineri care întîrziau, sau absen
tau nemotivat de la lucru. In le
gătură cu producția, în centrul 
preocupării referatelor, a stat și 
problema calificării profesionale 
a tinerilor utemiști, arătîndu-se 
că mai sînt mulți tineri care nu 
se interesează de ridicarea cali
ficării lor profesionale și, din a- 
ceastă cauză, lucrează cu o pro
ductivitate scăzută, sau dau pro
duse de calitate slabă.

Toate referatele au abordat 
problema învățămîntului politic. 
Din păcate însă, în aceas
tă direcție nu s-a vorbit prea 
mult, referatele limitindu-se doar 
la constatarea că mai există încă 
un număr mare de cursanți, care 
nu participă cu regularitate la 
lecții și seminarii sau nu se pre
gătesc în general. N-au fost a- 
nalizate cauzele care determină 
o slabă frecvență în cercurile de 
învățămint politic, nu s-a perne, 
nit de pregătirea politică a pro
pagandiștilor, de calitatea lec
țiilor și seminariilor etc.

La fel s-au întîmplat lucrurile 
și cu activitatea cu Itural - artisti
că și sportivă care, de asemenea, 
a fost tratată în treacăt, refera
tele rezumîndu-se la înregistra-

rea celor care activează in for
mațiile artistice sau echipele 
sportive ale întreprinderii, pier- 
zîndu-se din vedere tocmai esen
țialul : activitatea culturală de 
masă în rîndul tineretului și gă
sirea a noi și noi forme de sti
mulare a interesului tinerilor pen
tru îmbogățirea cunoștințelor lor 
politice, științifice, tehnice, 
de cultură generală.

Tratarea superficială a
probleme importante din munca 
organizației a diminuat mult

sau

unor

fiwiizațH de secții, 14 organizații de secții
,rn. au prezentat in a|e (J Ț au diScufaf

problemele formării 
atitudinii socialiste față 
de muncă a tinerilor — 
în lumina documentelor 
Plenarei a lll-a a C C 
al U. T. M — pe baza 

unui referat - formular

realizarea scopului adunărilor 
generale. Aceasta se datorește în 
mare măsură unei îndrumări gre
șite dată birourilor organizațiilor 
de secții, de către comitetul 
U.T.M. pe fabrică, în întocmirea 
referatelor. Găsind ca bun refe
ratul tovarășei Partenie Maria, 
secretara organizației de secție 
ring II (și locțiitor de secretar 
în comitetul U.T.M. pe fa
brică) comitetul U.T.M. l-a pus 
la îndemîna celorlalte birouri de 
secții, să se „orienteze“ după el. 
Numai că această „orientare“ în 
cele mai multe cazuri a fost înțe
leasă greșit, devenind, în ultimă 
instanță, o copiere, mai mult sau 
mai puțin fidelă, a „referatului 
model", în!ocuindu-se doar pe 
alocuri, unde era cazul, cifrele, 
datele șl numele oamenilor, sau 
ale brigăzilor. De aceea, aproape 
toate referatele tratează aceleași 
probleme sub aceleași aspecte, și 
cam la același nivel. Acest pro
cedeu, care a dus la șablonizare 
în organizarea adunărilor gene
rale și in întocmirea referatelor, 
a Împiedicat birourile U.T.M. de 
secții să pornească în analiza ac
tivității lor de la specificul și si
tuația locului de producție res
pectiv. Copierea „referatului mo
del“ a frînat inițiativa și spiri
tul combativ al celorlalte birouri, 
care s-au orientat după el, îm- 
piedicind descoperirea cauzelor 
lipsurilor specifice locurilor de 
muncă și manifestarea lor con
cretă. Astfel și in organizațiile 
U.T.M. , ring Ii“, „finisaj", 
„ring I" etc. atît realizările cit 
și lipsurile apar ca fiind aproape 
aceleași.

Dacă primul referat n-a anali
zat profund cauzele deficiențelor

Controlul ca.ității la Fabrica de mase plastice „București" pare 
să fie foarte exigent. Nu de alta, dar și cumpărătoarele vor fi 

poate și mai exigente

C<î8XEMAT0<Hh^E)
Strada Mare — PATRIA ; Scara 

în spirală — MAXIM GORKi, 
MIORIȚA, 23 AUGUST ; Verstele 
de foc - REPUBLICA, ELENA 
PAVEL, ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE, FLACARA, OLGA BAN- 
CIC ; Umbre în noapte — MA. 
GHERU, LUMINA ; Don Giovanni
— I. C. FRIMU, ALEX. SAHIA ; 
Serenada mexicană — V. ALEC- 
SANDRI. BUCUREȘTI, GH. DO- 
JA. 1 MAI ; In Oceanul Pacific — 
CENTRAL ; Ciulinii Bărăganului— 
VICTORIA. LIBERTĂȚII I O.al.a cu 
cinci picioare — DOINA, ARTA ; 
Startul tinereții ?! India victorios, 
să - TIMPURI NOI : Poetul - 
TINERETULUI, GRIVIȚA ; Legen
da din Polesiia — ALEX. POPOV; 
Taifun la Nagasaki - VASILE 
ROAITA ; Umbre în plină zi — 
CULTURAL ; Luptătorul și clov
nul — UNIREA ; Păianjenul de 
aur — C. DAVID ; Mîndrie — 
MUNCA ; Articolul 420 - DONCA 
SIMO ; Ultima vrăjitoare — ILIE 
PINTILIE, N. BALCESCU; Flacă
ra stinsă - POPULAR ; Erupțla- 
M. EMINESCU ; Gervaise—VOL
GA ; Copilărie în Donbas — A- 
LIANȚA ; Vinătoare tragică — 
AUREL VLAICU ; Coordonate ne. 
cunoscute - DRUMUL SERII, 
BOLESLAW BIERUT ; Godzilla
— 16 FEBRUARIE (bd. 30 Decem
brie 82).; . Fiul pescarului — 30 
DECEMBRIE (Cal. Ferentari 89).

Pe 
stea,

----O—
clttînd pregătirile olimpice.

în munca de organizație nici ce
lelalte n-au făcut-o. Singurele e- 
lemente care diferențiază oare
cum referatele, sînt cifrele și nu
mele de oameni cu care au fost 
ilustrate realizările sau lipsurile 
existente, in mare parte aceasta 
s.a răsfrint negativ asupra dis
cuțiilor ce trebuiau purtate pe 
marginea referatelor, discuții care 
s-au caracterizat in general 
printr-un nivel scăzut de comba
tivitate, cum au fost de pildă, 
cele din adunarea generală a or
ganizației de secție „ring 1“ (se
cretar tov. Maria Tudose).

Indicînd ca model un referat- 
rețetă, comitetul U.T.M. pe fabri
că nu s-a mai interesat cum sînt 
pregătite adunările generale, ur
mărind doar ca ele să aibă loc 
conform graficului stabilit. Bi
rourile organizațiilor de secții 
n-au fost îndrumate ca, pe baza 
analizei activității lor în lumina 
documentelor Plenarei a IIl-a, 
in adunările generale să se adop
te măsuri concrete spre îmbună
tățirea muncii lor în viitor, mă
suri pentru îndeplinirea cărora 
să fie mobilizată întreaga masă 
de utemiști, fiecare din ei pri
mind sarcini precise în acest 
sens.

în unele organizații au fost 
supuse spre aprobare adunărilor 
planuri de muncă pe luna in 
curs. Dar acestea nu aduc nimic 
sau aproape nimic nou în activi
tatea organizației, dovedind că 
membrii birourilor de secție și 
utemiștii și-au însușit prea puține 
învățăminte din studierea docu
mentelor Plenarei a II I-a a C.C. 
al U,T.M. Astfel, planurile adop
tate cuprind cunoscutele formu
lări de probleme mai mult sau 
mai puțin generale ca: urmări
rea antrenării tinerilor în pro
ducție, îmbunătățirea vieții de 
organizație, abonamente la ziar, 
încasarea cotizațiilor și altele. 
Plecind de la lipsurile care se 
cunosc, organizațiile de bază tre
buie să-și stabilească obiective 
foarte precise, controlabile, menite 
să ducă la întărirea muncii po
litice pentru educarea tinerilor 
muncitori în spiritul atitudinii 
socialiste față de muncă.

I. FLORESCU

După spectacol cîteva clipe de odihnă nu strică.
în fotografie: Doi tineri dansatori din echipa de dansuri a 

Universității „Victor Babeș“ din Cluj.

Informații
La invitația Consiliului națio

nal al femeilor din R.P. Română, 
miercuri au sosit în Capitală 
d-na Pandelesco Afroditis, zia
ristă, și d-ra Lecu Stamatina, me
dic din Grecia.

fn cursul șederii în țara noastră 
oaspeții vot vizita întreprinderi 
și instituții culturale, unități so
ciale și de ocrotire a mamei 
copilului din București și din 
țară.

★
Joi dimineața au sosit în Capi

tală cunoscutul pianist Sviaioslav 
Richter, artist al poporului din 
R.S.F.S.R., și soția sa, soprana 
Nina Dorliak. care vor face un 
turneu de concerte în. țara noa
stră.

După concertele din 22 și 23 
martie cu Filarmonica de 
„George Enescu“, pianistul 
toslav Richter va da două 
taluri în zilele de 26 și 28

Stat 
Svia- 
reci- 
mar-

tie. Soprana Nina Dorliak. acom
paniată la pian de Sviatoslav 
Richter, va da un recital la 24 
martie.

AFACERI Șl 9NTRI6I 
în jurul Olimpiadei din 1960

Anul 1960 se apropie cu pași 
mari. In acel an Roma va deveni 
gazdă a Jocurilor Olimpice. Cînd 
Comitetul otinipic internațional a 
încredințat organizarea acestor 
jocuri comitetului Olimpic ita
lian, guvernul și ziarele au' dat 
glas osanalelor și neaau asigurat 
că această cinste a fost bine me
ritată : avem în Italia stadioane 
mari, străzi noi, hoteluri încăpă
toare. oare vor asigura o desăvîr- 
șită ospitalitate atît sporiiviior 
icît și spectatorilor. Apoi, totul a 
fost învăluit în tăcere și doar din 
cînd 
spre 
ediții

în etnd s-a mai amintit de- 
organizarea celei de a XVII-a 
a Jocurilor Olimpice, 
neașteptate însă, zilele ace- 
o serie de scandaluri, de re

velații, de acuzații și contraacu- 
zații au început să zguduie lumea 
sportivă italiană, demonstrînd fe
lul cum corupția clericală a pă. 
truns și în acest, domeniu, peri-

O inițiativă lăudabilă
Zilele trecute clu

bul sportiv C.C.A. 
a luat sub patrona
jul său Școala medie 
nr. 2 din Capitală. 
Evenimentul a știr- 
nit deopotrivă inte
resul profesorilor de 
educație fizică, al 
conducerilor cluburi, 
lor și colectivelor 
sportive, dar mai a- 
les al elevilor. Fap
tul în sine nu e nou. 
Totuși, nu se poate 
vorbi de o experien
ță prea vastă și bo
gată in această di
recție. lată de ce, 
inițiativa clubului 
militar bucureștean, 
șj mai ales felul cum 
se va exercita prac
tic acest pa'ronaj, 
a stîrnit un interes 
atît de mare.

Planurile clubului 
C.C.A. sînt mari. 
Celor aproape 2.000 
de elevi ai Școlii 
medii nr. 2 li se

vor asigura în pri
mul rînd baze spor
tive pentru a putea 
practica în mod .sis
tematic diferite dis
cipline sportive în 
timpul liber. Apoi, 
cei maj buni antre
nori șj sportivi frun
tași militari se vor 
ocupa în permanen
ță de pregătirea lor 
sportivă pe baze 
științifice. Va fi ur
mărită în mod spe
cial problema antre
nării tuturor elevilor 
in activitatea sporti
vă de masă.

în afara acestora, 
conducerea clubului 
va sprijini direcțiu
nea școlii în pregăti
rea multilaterală a 
elevilor. Se vor or
ganiza astfel ex
cursii colective pen
tru cunoașterea fru
museților patriei iar 
în vacanțele școlare 
cei mai buni elevi la

învățătură vor fi in
vitați în tabere de o- 
dibnă speciale. De 
asemenea, conduce
rea clubului va spri- 
jini înființarea și 
buna funcționare în 
școală a unor cercuri 
artistice — de tea
tru, balet, muzică, 
echipe de dansuri 
naționale etc. După 
cum se vede, planu
rile clubului C.C.A. 
privind patronarea 
Școîii medii nr. 2 
sînt mari și variate.

Evident, inițiativa 
conduceri! clubului 
C.C.A. merită toată 
lauda. Ar fi însă 
foarte lăudabil dacă 
și alte colective 
sportive și cluburi, 
care vor lua ființă, 
vor urma exemplul 
deosebit de prețios 
al clubului C.C.A.

A. P.

Lenea și minciuna pervertesc
conștiința adolescentului

Să tot fie șase luni de cînd, 
pe străzile Orașului Stalin, pă
șea tăcut Un munte de fecior, 
săitindu-și tot mereu pe umăr o 
straiță vărgată in care mamă-sa 
ii aruncase din grabă o pită 
mare și ceva clisă, din care să 
„potolească“ pîn-ce va pica mu
safir pe negindite la sora lui, că. 
sătorită de curind in oraș. De 
sub cozorocul șepcii ii atirna o 
hălăciugă de păr ciufulit iar din 
pipa înfiptă veșnic in colțui gurii 
duhănea ca un unchiaș, lăsind 
rotocoale de fum să se înalțe le
neșe ca și gîndurile lui. Venea 
de pe meleagurile raionului Făgă
raș, dintr-o comună frumoasă, cu 
oameni harnici și ambițioși — 
Berivoii Mari.

A împlinit 17 ani. Ce caută 
aici? lată-i pc.vestea.

Tatăl lui, Ion Radeș, muncitor 
de frunte la o întreprindere din 
Făgăraș și gospodar cinstit 
in sat și-a dat spre învățătură la 
liceul din Făgăraș, pe Nică, uni
cul lui fecior. înzestrat cu o in
teligență de invidiat, Nică trecea 
prin școală fără prea mari efor
turi. Și poate tocmai ușurinței cu 
care prindea cunoștințele, 1 se 
datorește tendința de supraeva
luare ce-jl făcuse loc în concep
ția sa. De aceea, se împăca foar. 
te greu cu disciplina pe care i-o 
impunea colectivul, profesorii și 
pedagogii. Și într-o zi a luat o 
hotărîre: să fie și el „șef“. Și 
pentru că de altă „șefie“ nu era 
bun, a ajuns șeful șl campionul 
fumătorilor, șeful „grupului ve
sel" din clasă, și-n sfirșit. un 
bulevardist ce producea repulsia 
cetățenilor cinstiți. Profesorul de 
limbă romînă, scandalizat de fap-

tul că elevul Radeș își însușise 
vocabularul bulevardiștilor — în 
dauna învățăturii — l.a „perse
cutat“, lăsîndu-1 corijent.

— Ce-i vei spune bătrînului. 
tovu'.e ? l-a întrebat un „subal
tern“.

— Măi, dar bleg mai ești 1 i-a 
răspuns elevul Radeș. Cum poți 
gîndi așa? Cît ai pipa un chiș. 
toc îl și am pe babacul de par
tea mea.

Și așa a făcut: și-a luat o în
fățișare mchcrîtă. s-a dus la 
tată-său cu lacrimile nevinovăției 
curgînd pe obraji și i-a născocit 
o poveste întreagă : cum că pro
fesorul îl dușmănește pentru că 
n-a putut să-1 prindă cu nici o 
întrebare pe care să n.o știe, cum 
că îl asculta numai ce nu știau 
ceilalți... și multe alte născociri 
pîn-ce bătrînul a crezut și a zis:

— Trebuie să fie omul dracu
lui, profesorul ăla. Să te așezi pe 
învățătură, Nică tată, că-i bu
cluc 1

Așa s-a asigurat Nică de li
bertate deplină și în acea vară. 
Cît privește învățătura nu s-a o-

mandat ca pe fiul unui om cin
stit, harnic și astfel a devenit 
muncitor Ia fabrica „Ion Fona- 
ghi“. Dar el vroia să fie șef, nu 
muncitor. După o săptămină și-a 
luat tălpășița spre uzinele „Stea
gul Roșu“. La mașina de recti
ficat nu i-a convenit. Trebuia 
să-și găsească altă meserie, unde 
treaba să meargă numai gîndind 
Ia ea, bani să fie să-și facă bu. 
zuliarele doldora, postamentul să 
fie pardosit cu țigări „Virginia“„. 
Și a plecat în căutare. Iată-1 fă- 
cîndu-și transferul la secția 960 
tratament (unde l-a „insultat11 
inginerul spunîndu-î că-i leneș), 
iată-1 luînd secțiile la rînd pină 
la secția 590 unde a fost nevoit 
să poposească fiindcă începeau 
cursurile școlii. Era acum elev 
tot în clasa a !X-a și muncitor în 
uzină.

Dar ca să faci mai multe tre
buri deodată trebuie voință și sa
crificii pe care I. Radeș, „har
nic“ cum se învățase să fie, nu 
era de loc deprins să le facă. Cel 
mai lesne era să meargă mai 
departe pe calea minciunii.

un asemenea leneș și mincinos 
care trăiește de pe urmă efortu
rilor altora Tovarășii din jurul 
lui, utemiștii, cei care.l cunosc, 
familia, trebuie să-1 trezească la 
realitate, să-1 facă să reflecteze: 
încotro il duce drumul pe care 
a pornit, de ce parte a societății 
il va situa, cui folosesc și cui 
dăunează faptele lui ? Poate că 
gravitatea și profunzimea aces
tor întrebări il vor face să în
țeleagă că trebuie să dea o altă 
întrebuințare calităților lui natu
rale, că poate și are datoria să 
devină un om cu care familiei, 
colectivului, societății să nu-i fie 
rușine.

IANCU MOCANU 
strungar, Orașul Stalin
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De la corespondentul 
„Scìnteli tinerelului** 

1a Roma

Cît mai mulți tineri 
la transportul 

îngrășămintelor naturale 
pe cîmp

(Urmare din pag. l-a)

crările care au început în cam
pania agricolă de primăvară nu 
au contenit. In mod deo
sebit tineretul din satele re
giunii Iași a continuat să ajute 
la transportul și împrăștiatul pe 
cîmp a gunoiului de grajd. La 
Ungheni, comuna Bosia utemiștii 
Constantin Janurcă, Gh. Tabace- 
lea, Costică Nichita, au antrenat 
întreaga organizație de bază 
transportind pînă acum pe ogoa
rele satului peste 500 tone gunoi.

Tinerii colectiviști Gh. Frunză. 
Constantin Alupoaie, Dumitru 
Chișcă din Cîrpiți au mobilizat 
pe toți utemiștii din G.A.C. Pînă 
acum cîteva zile ei transportaseră 
Ia cîmp peste 200 tone gunoi. In 
situații asemănătoare se află or
ganizația de bază U.T.M. Potin- 
geni, din comuna Movelini, cea

din G.A.C. Voinești și multe al
tele.

Pe întregul raion Iași s-au 
transportat pînă acum peste 
23.000 tone gunoi. In raioanele 
Tg. Frumos și Pașcani munca se 
desfășoară de asemenea cu multă 
însuflețire. Pe regiune s-a trans
portat pină acum cantitatea de 
peste 200.000 tone gunoi care a 
fost împrăștiat pe o suprafață de 
aproape 12.000 hectare.

Locul de frunte îl dețin raioa
nele lași, Tg. Frumos, Pașcani. 
In urmă 
geni și 
necesar 
nizațiile
raioane să-și intensifice activita
tea spre a-și aduce apt ful cuve
nit în realizarea cu succes a a- 
cestei sarcini urgente. '

au rămas raionul Mur- 
raionul Hirlău. Este 

ca organele și orga- 
U.T.M. din aceste două

momit el să-și tocească memoria 
cu asemenea „nimicuri“.

A venit examenul, dar pînă la 
Făgăraș era o cale de două ore 
și nu merita să se „obosească", 
așa că Nică s-a tolănit frumușel 
pe pajiștea de la Vadul Riuilui, 
unde a duhănit pînă seara tir. 
ziu, din nedespărțitul tabac. Sea
ra a apărut și el pe uliță, plu
tind în văzduh de bucurie.

— Ei, cum stăm, măi Nică? 
l-a întrebat tată-său, nerăbdător 
să afle rezultatul.

— Foarte bine, tată! I-am dat 
cîteva răspunsuri de l-am făcut 
praf. Cînd a văzut și el ce sînt 
în stare mi-a spus „să ne întîl- 
nim sănătoși în clasa a X-a".

Și tatăl Iu« Nică, încrezător 
pînă la naivitate în spusele fe
ciorului, a închinat bucuros un 
pahar din rachiul ce-1 păstra pe 
o laiță. Lucrul acesta i-a plăcut 
foarte lui Nică, pentru că i-a dat 
prilejul să-și ducă mai departe 
minciuna.

— Tată, ce.ar fi dacă odată 
cu școala aș învăța și o mese
rie ? Mi-aș cîștiga singur traiul 
și te-aș mai ușura și pe dum
neata.

— N-ar fi rea ideea: cap ai, 
mare ești, rămîne doar să vor
besc cu inginerul, să intri la 
întreprinderea noastră.

Munca la un loc cu tatăl său 
nu-i prea convenea. Acolo putea 
fi supravegheat și prins cu min
ciuna, așa că s-a gîndit și-a în
tors lucrurile tot pe vrerea lui.

— Ba eu zic, tată, să merg la 
Orașul Stalin. Acolo-s fabrici 
multe și apoi și profesorii sînt 
altfel, nu te lasă corijent după 
pofta lor...

...Așa a ajuns Nică la Orașul 
Stalin. Familia Cotăcea — con
săteni de-ai lui — l-au reco-

Intr-o zi a venit la uzină tare 
„necăjit“. Reglorul și maistrul, 
văzîndu-1 așa, l-au întrebat care-i 
pricina. Bineînțeles s-au înduio
șat aflind că părinții lui Radeș 
sînt „bolnavi“. Farsa reușise: 
urma absența de la uzină. Oame
nii îl compătimeau. După două 
săptămâni, alungat de cumnatul 
lui, care-l prinsese cu mîța-n sac, 
a luat o înfățișare funebră și a 
venit la atelier.

— Ce-i necazul Radeș ? îl în
trebau toți.

Fără pic de rușine, Radeș - a 
răspuns „îndurerat" : „A murit 
tata...“.

Alte două săptămîni de lipsă 
de la lucru. Alte două săptă
mîni de amărăciune pentru sora 
lui : „— Ce-i cu tine, Nică ?“ — 
il întreba ea.

— Tare-s bolnav. M-a scutit 
doctorul o lună I Și s.a așternut 
pe somn.

Cît privește școala — musa
fir la cursuri.

Cred că povestea a durat 
deajuns și că Nică Radeș s-a re
cunoscut pe deplin în cele de mai 
sus. Vrea s-ajungă om ? Nu va 
ajunge altceva decît o nulitate, 
inotînd prin mocirla în care se 
complace. A devenit o povară 
pentru oamenii cinstiți. Și-a pier 
dut toți prietenii și în cuvîntul 
lui nimeni n-are încredere.

își face de ris în fiecare zi 
părintele care are o tristă răspla
tă pentru truda Iui de-o viață 

Atitudinea lui Ion Radeș nu 
maj poate fi socotită o simplă 
greșeală copilărească ; el și-a fă
cut un principiu de viață din a 
chiuli de la orice îndatorire. Or, 
intre atiția oameni cinstiți 
care-și închină eforturile construi
rii socialismului n-are ce căuta '

dea astfel o grea lovitură organi
zației „CONI“. (Așa se și explică 
opoziția acestei întreprinderi îm
potriva noului joc și drept ri
postă, atacul imediat următor îm
potriva lui Onești). Dacă proiec
tul va avea succes, întreaga Jta- 

, lie va fi invadată de mașinuțe 
destinate lui „Ehalotto“ care vor 
fi în stații, în localuri publice, în 
prăvălii. La o îrrtîlnire cu Fan
fani, 1 doctorul Valențe și-a asigu
rat sprijinul democrației creștine 
pentru operația întreprinderii sale. 
In schimbul alegerii lui ca senator, 
Valențe și-a luat angajamentul în 
fața secretarului partidului cleri
cal de :a angaja ca distribuitori 
ai noului joc. care vor fj circa zece 
mii, funcționari ai democrației 
creștine. De asemenea, operația 
va slăbi „CONI" va începe 
noi iatacuri împotriva sa și va 
permite lui Fanfani să ia condu, 
cerea directă a mașinăriei corn, 
plexe care supraveghează pregăti
rile olimpice.

Un singur obstacol a intervenit 
în viața aleasă a lui Valențe: 
lipsa fondurilor necesare pentrd a 
asigura reușita lui „Emalotto“. 
In această situație, el a făcut o 
„descoperire" oare a uimit opinia 
publică. Trebuie știut că Valențe, 
în afară de funcția de conducător 
al organizației „Enal“, a mai fost 
pus și în fruntea Comisariatului 
Tineretului Italian care gestionează 
bunurile fostei organizații fasciste 
de tineret (palate, stadioane, co
lonii). E vorba aici de Imense bo
gății care ar trebui puse la dis
poziția tinerei generații, dar oare 
pînă astăzi au fost cheltuite și de
lapidate îndeosebi în beneficiul or
ganizațiilor pontificale șl ale „Ac
țiunii catolice". Valențe profitînd 
de dubla sa calitate, s-a gîndit să 
ia de aici fondurile necesare lan
sării lui „En.alotto" și a ipotecat o 
serie de stabilimente ale tineretu
lui italian, începînd cu „Foro Ita- 
lico“ din Roma, colonia marină 
din Ostia și alte edificii ale sta
tului.

După denunțarea făcută de pre- 
sa comunistă, ziare de toate ten
dințele și-au. exprimat indignarea 
lor față de ultimul scandal cleri
cal.

Toate acestea, însă, nu au im
presionat guvernul.

Explicația cea mai convingătoare 
a acestei comportări guvernamen
tale stă în faptul, descoperit re
cent, că unul din colaboratorii lui 
Valențe în organizația „Enalotto“ 
este signor Terjandro Fanfani, fra. 
țele lui Amintore Fanfani, deci

clitînd pregătirile olimpice. Toate 
au început de la up atac al ziaru
lui democnat-creștin împotriva or
ganismului care supraveghează 
spartul itailtoi „EONI“. „GONă“ 
este astăzi una din cele mai bine 
finanțate organizații sportive din 
lume. Aproape toate veniturile sale 
provin din gestiunea asupra lui 
„Țo.tocțalcio" (pronosportul itali
an n.ri.).

Acum cîteva săptămîni, preșe
dintele „CONI", Onești, a avut o 
întrevedere cu președintele Consi
liului de Miniștri Zoii și a oerut 
ca partea de venit din „Totooal- 
cio“ absorbită de stat să fie reîn- 
vestită în construirea de stadioa
ne pentru Olimpiadă, 
după aceea, a urmat atacul zia
rului „Popolo“ care a acuzat pe 
Onești de risipirea fondurilor ce 
le are la dispoziție, de favoritism 
în activitatea sa. In concluzie: 
Organizația sportivă „CONI“ tre. 
buie să fie înlăturată de la pregă
tirile în vederea Jocurilor Olimpice 
și nu va miai primi fonduri.

„CONI“ a răspuns anunțînd că 
va lupta împotriva ziarului „Po
polo“. In acest moment are loc 
prima lovitură de teatru : ziarul 
democrat-creștin retrage toate a- 
cuzațlile și prezintă ample souze. 
Care este explicația acestui mod 
straniu de a proceda ? Ea poate 
fi găsită în faptul că Onești este 
prieten intim al ministrului de fi- 
nanțe Andreotti, adversar politic 
chișr în cadrul democrației crești
ne, al secretarului general al ă- 
cestui partid. Fanfani. Și Andreotti 
a amenințat pe „amicii“ să! poli
tici că va denunța la rîndul său 
afacerile lor. dacă atacurile îm
potriva lui Onești nu vor lu.a sfîr- 
șit. Pe fundalul acestei polemici 
a izbucnit un alt scandal denumit 
al ,.Enalotto“.ului, care ocupă ac
tualmente primele pagini ale zia
relor italiene.

Iată faptele: „Enal", o organi
zație de stat care se ocupă de 
organizarea activității recreative 
a luat hotărîrea de a lansa 
un nou joc de noroc, legat de re
zultatele tradiționalei loterii săptă- 
mînale, loto. Promotorul noului 
joc de noroc este o creatută
a lui Fanfani, doctorul Valențe,
oare este conducătorul organi- t ucvl
zației „Enal“. El a obținut fratele secretarului partidului de- 
toate autorizațiile necesare pentru mocrat creștin, 
ia lansa noua și colosala sa în- 
treprindere oare trebuie să facă LUIGI P1NTOR
concurență lui „Totocalcio“ și să Roma, martie 1958 ^prin telefon).

Imediat
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Tineretul și mașinile
(Urmare din. pag. l-a)

ceașcă mai bine, a fost organi
zată o
tate se calculau săptămînal pen. 
tru cel mai mare randament pe 
mașină. Săptămîni în șir cele 
mai bune rezultate au fost ob
ținute de muncitoarele tinere. 
Utemista Paraschiva Rîșnoveanu 
a deținut de mai multe ori titlul 
de „campion“ al celor mai bune 
rezultate, fiind recompensată 
pentru aceasta cu un premiu 
special în bani.

Dar, alături de fruntași, nu au 
fost uitați nici cei care fac greu
tăți în muncă. Postul utemist de 
control și adunările generale 
U.T.M. au criticat faptul că ti
nere ca Eufrosina Alexandru și 
Elena Davic lipseau nemotivat 
de la lucru, nu țineau seamă de 
sfaturile tovarășelor lor de mun
că cu mai multă experiență, din 
care cauză adesea țesăturile pe 
care le lucrau erau de calitate 
necorespunzătoare. Astăzi aceste 
muncitoare sînt exemplu pentru 
ceilalți, atît în ceea ce privește 
disciplina în producție, cît și în
deplinirea indicilor de plan.

De bună seamă că nu poate fi 
vorba de o mai bună folosire a 
mașinilor fără o intensă contri
buție a maiștrilor. Este știut că 
de felul cum sînt efectuate repa
rațiile depinde bunul mers al 
mașinilor. Dar, pentru a face 
mașinile să meargă fără întreru
pere. este necesar ca maiștrii și 
ajutorii de maiștrii să aibă o ca
lificare corespunzătoare, să Știe 
să-și organizeze -bine munca, 
întreprinderea „Dorobanțul“ 

ajutorul său să se antreneze 
reparații de durată îa o singură 
mașină, scăpind din vedere res
tul mașinilor de care răspun. 
deau. Din această pricină stațio-

întrecere ale cărei rezul-

La
. . , .. . se

întîmpla ca maistrul secției și 
: în

na un număr mare de mașini pe 
un timp Îndelungat, deși repara
rea lor ar fi putut dura doar cî
teva minute. La toate acestea se 
mai adaugă și faptul că ajutorii 
de maiștri sînt în majoritate ti
neri cu o calificare insuficient de 
înaltă.

Așa s-a născut necesitatea de 
a se împleti cunoștințele teore. 
tice însușite de maiștri și aju
torii de maiștri în școlile de ca
lificare, cu pregătirea lor prac
tică. în acest scop s-a organizat 
un atelier-școală unde ajutorii je 
maiștri sînt deprinși cu diferite 
reglări și montări ale războaie
lor. Instruirea practică s-a făcut 
timp de trei luni, de două ori 
pe săptămină. Rezultatele nu 
s-au lăsat așteptate. La exami
narea făcută cu prilejul încheie
rii cursului s-a constatat că 
utemiști ca Ilie Chițu, loan Mi. 
hai și Ion Pavel, ajutori de 
maiștri, au căpătat în muncă mai 
multă orientare și precizie. Com- 
parîndu-se randamentele obținu
te în unele grupe de mașini su
pravegheate de colective din care 
fac parte ajutori de maiștri ti
neri, se constată că în grupa lui 
Constantin Buturugă randamen
tul a crescut de la 58,9 la sută 
în septembrie la 64,7 la sută în 
februarie, iar în grupa în care 
lucrează tînărul Gh. Sîlaghie, de 
la 57,9 la 65,5 la sută.

Odată cu sporirea randamente
lor a crescut și salariul mediu 
al muncitorilor cu 13 la sută, Lu- 
crîndu-se cu un randament spo
rit s-a creat posibilitatea de a se 

jumătatea 
schimb o 

iar în 
se lucre- 
De la 1 

muncitoa-

țesătorie, schimbul de noapte de 
sîmbătă.

Pentru a stimula dorința tine
rilor de a învăța cît mai mult, 
pentru a-i face să studieze lite
ratura tehnică de specialitate, or
ganizația U.T.M. a inițiat, cu 
sprijinul conducerii administra
tive, un concurs gen „Drumeții 
veseli" — cu tema „Să ne cu
noaștem meseria“. In sprijinul 
celor care doreau să participe la 
concurs au venit ingineri și teh
nicieni tineri care au dat la ca
binetul tehnic consultații pentru 
problemele nelămurite. Concursul 
a fost organizat între utemiștii 
de Ia țesătorie și cei de la fila
tura cardată. Dat fiind că cei 
care s-au pregătit erau în nu
măr prea mare, s-a tras la sort! 
cine să răspundă și în ce ordi
ne. Participanții la concurs s-au 
pregătit temeinic. Aceasta o do. 
vedește și faptul că excursia a 
fost ciștigată de ambele secții. 
Vasile Crudulici, de Ia filatura 
cardată, a obținut în plus la con
curs un aparat de radio, țesătoa- 
rea Doina Tincă — un aparat de 
fotografiat, iar țesătoarea Maria 
Minigote — stofă pentru o ro
chie. S-au mai acordat și alte 
premii.

In urma acțiunii de cali
ficare, atît calitatea produse- 
!or randamentele s.au îm
bunătățit. In întrecerea care a 
pornit pentru sporirea randamen 
telor în anul 1958 cu cel puțin 
10 Ia sută colectivul întreprin
derii „Dorobanțul“ s-a angajat 
să mărească randamentele cu 12 
la sută. Hotărîrea cu care mun
cește și rezultatele obținute pină 
acum ne îndreptățesc să credem 
că muncitorii, tehnicienii, ingine
rii, și printre ei, desigur și tine.

acorda în țesătorie la 
timpului din fiecare 
pauză de 20 minute, 
schimbul de noapte să 
ze numai șapte ore.
martie, la propunerea _ ___ _
relor, s-a renunțat la pauze des- 1 
filnțîndu-se in schimb în secția retul, își vor ține cuvîntul’ dat.
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Vizita oaspeților romîni 
în India

r CALCUTTA 20. — De la tri
misul special al AGERPRES :

In sala primăriei orașului Cal
cutta a avut Ioc în după-amiaza 
zilei de 20 martie o întilnire ce
tățenească în onoarea președinte
lui Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Romîne, tov. 
Chivu Stoica și a persoanelor 
care-1 însoțesc. In sala pavoazată 
sărbătorește cu ghirlande de flori 
se aflau membrii consiliului mu
nicipal al orașului Calcutta, lideri 
ai partidelor politice, personalități 
ale vieții artistice și culturale. 
Adunarea a fost deschisă prin in
tonarea Imnurilor de Stat ale Re
publicii Populare Romîne și Repu
blicii India. Primarul orașului 
Calcutta, Triguna Sen, și președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne, Chi
vu Stoica, au rostit cuvîntări.
I ★

CALCUTTA 20. — Trimisul 
special Agerpres transmite:

Principalele ziare din capitala 
Bengalului de vest publică largi 
reportaje însoțite de fotografii în 
legătură cu vizita președintelui 
Consiliului de Miniștri al R.P.R.

Sub titlul „Chivu Stoica sosește 
în oraș — calda primire făcută de 
populația din Calcutta“ — ziarul 
„Hindustan Standard“ scrie: 
„Bărbați, femei, copii — care o- 
cupau toate trotuarele, drumul 
de la aeroport la Raj Bhavan, 
bogat împodobit cu drapelele na
ționale ale Rominiei și indiei, au

salutat cu ovații puternice pe 
distinșii oaspeți.

Acoperișurile caselor și balcoa
nelor erau pline de oameni care 
doreau să-1 vadă pe Chivu 
Stoica“.

Subliniind 'a rîndul său aspec
tul sărbătoresc al primirii făcute 
oaspeților romîni, ziarul „Amri- 
ta Bazar Patrika“ publică de a- 
semenea extrase din cuvîntarea 
rostită de președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Romîne la 
dineul de miercuri seara.

Situație încordată la granița regiunii siriene 
Arabe Unite

Al Xlll-fea Congres al P. P. R. M.

Salutul tov. Florian Dănălache

Primul aparat 
de televiziune 

construit în R P. Chineză
PEKIN 20 (Agerpres). — CHI

NA NOUĂ transmite: Ziarul 
„Tianțzinjibao" a anunțat că fa
brica de stat de aparate de radio 
din Tianțzin a fabricat primul 
aparat de televiziune din China, 
încercările au dat rezultate bune. 
Colectivul uzinei și-a luat anga
jamentul ca pînă la 1 mai să 
sporească producția de televi
zoare.

Acest televizor a fost construit 
după modelul te.eoizorului sovie
tic „Znamca“. Uniunea Sovietică 
a pus la dispoziția fabricii datele 
tehnice ale acestui televizor. Te
levizorul chinez a fost insă con
struit ținîndu-se seama de condi
țiile Chinei și la aparat au fost 
folosite unele lămpi de fabricație 
proprie.

Acest televizor are cinci canale 
de recepție.

a Republicii
DAMASC 20 (Agerpres). — 

Corespondentul din Haleb al A- 
genției Siriene de Informații a 
anunțat că în ultimul timp se ob
servă o concentrare a trupelor 
turcești la granița regiunii sirie
ne a Republicii Arabe Unite. La 
19 martie contingente de trupe 
turcești au sosit în regiunea Fo- 
killi din Turcia. In regiunea Mi- 
dan Akbas, precum și la o dis
tanță de 10-15 km. de frontieră, 
se observă mișcări intense de u- 
nități motomecanizate ale arma-

tei turcești. La 19 martie soldați 
turci au deschis foc asupra lo
cuitorilor din satul sirian Hazan, 
situat tn împrejurimile localității 
Ras El-Ain.

★
DAMASC 20 (Agerpres). — 

TASS transmite : Un purtător de 
cuvint al comandamentului militar 
al Republicii Arabe Unite a decla
rat reprezentanților presei că la 
19 martie în regiunea de frontieră 
Banias soldați israelieni au tras 
asupra țăranilor arabi.

Un nou incident aerian în S. U. A.
NEW YORK 20 (Agerpres). — 

Presa anunfă că un nou incident 
periculos s-a petrecut în statul 
Wisconsin din S.U.A. în seara de 
17 martie un bombardier cu reac
ție B-47 care participa la exerci
ții de tragere în apropiere de ora
șul Sheboygan-Falls a tras din 
greșeală asupra a două localități.

Potrivit relatărilor ziarelor din 
Chicago și ale altor ziare, proiec
tilele bombardierului au căzut a- 
supra caselor și pe străzile orașe
lor Sheboygan-Falls și Ustberg. 
Ziarul „Chicago Tribune“ relatea
ză că în ambele orașe au fost ava
riate cîteva case.

Acest incident care s-a produs 
Ia o săptămînă de la căderea 
bombei nucleare fără focos în a- 
propiere de Florence în Carolina 
de sud, a provocat o mare indig
nare în rîndurile populației. Co
respondentul din Shebogyan-Falls 
al ziarului „Chicago Tribune“ re
latează că locuitorii orașului sînt 
cuprinși de neliniște.

în legătură cu incidentul, Wil- 
liam Van Pelt, membru al Came
rei Reprezentanților din partea 
statului Wisconsin, a făcut o de
clarație în care a cerut să se ia 
măsuri pentru preîntîmpinarea u- 
nor asemenea incidente.

In numele Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romin 
și al oamenilor muncii din Repu
blica Populară Romînă, vă trans
mitem dv., delegaților celui de-al 
Xlll-lea Congres al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, 
cel mai cordial și fierbinte salut.

Oamenii muncii din țara noas
tră urmăresc cu caldă simpatie 
și viu interes, munca plină de 
abnegație a poporului frate mon
gol și se bucură din toată inima 
de flecare succes pe care el îl 
obține în construirea vieții noi, 
socialiste.

După ce a prezentat un succint 
tablou al muncii și realizărilor 
poporului romîn, vorbitorul a 
spus:

Deși se dezvoltă în condiții isJ 
torice diferite popoarele mongol si 
romîn sînt strîns unite prin co. 
munitatea de țeluri și năzuințe 
ale partidelor noastre, prin comu
nitatea ideologiei marxist-leni- 
niste. Pășind laolaltă în marele 
și invincibilul lagăr al socialis
mului, în frunte cu Uniunea So
vietică, popoarele noastre întă
resc prietenia, colaborarea și a- 
jutorul frățesc reciproc, luptă ac- 
tiv împotriva uneltirilor război
nice ale cercurilor agresive im
perialiste pentru apărarea păcii 
— bunul cel mai de preț al ome
nirii. Poporul romîn, împreună cu 
celelalte popoare iubitoare de pace, 
sprijină dreptul legitim al po
poarelor chinez și mongol de a 
fi reprezentate în Organizația 
Națiunilor Unite.

Partidele 
se legături 
du-se după 
tuirii de la
fanților partidelor comuniste și 
muncitorești din țările socialiste, 
partidele noastre își aduc contri
buția la întărirea continuă a uni

tații mișcării comuniste și munci
torești internaționale.

Prietenia și ajutorul reciproc 
dintre Dopoarele romin s< meu 
se întăresc tot mal mult, și se 
dezvoltă în interesul comun. Vi
zita de prietenie făcută în 1956 
în R.P. Mongolă de către delega
ția R- P. Romîne condusă de tov. 
Gh. Gheorghlu-Dej, ca și vizita 
în țara noastră în 1957 a delega
ției guvernamentale a R. P. Mon
gole, în frunte cu președintele 
Consiliului de Miniștri Juma- 
jaaghiin Țedenbal, a contribuit la 
întărirea relațiilor frățești din
tre țările noastre. In curînd dele
gația guvernamentală a țării 
noastre, în frunte cu președintele 
Consiliului de Miniștri, tovarășul 
Chivu Stoica, va vizita Republica 
Populară Mongolă. Noi sînteni 
convinși că această vizită va con
stitui de asemenea un nou prilej 
de strìngere a legăturilor noastre 
frățești.

Memorandumul sovietic 
adresat cancelarului

IvlJ UlJ Ql f >.
propunerea guvernului Republicii 
Democrate Germane cu privire la 
crearea unei confederații germa
ne. Totodată, după cum se sub
liniază în memorandum, guvernul 
sovietic ar accepta hotărîrea cu 
privire la reprezentarea cuvenită 
a Germaniei la semnarea trata
tului de pace, hotărîrea care va 
fi elaborată în urma unui acord 
între cele două state germane.

Arătînd că guvernul R. F. Ger
mane ar dori ca și oină acum să 
nu participe la căutarea căilor de 
unificare a Germaniei, lăsînd pe 
seama altora si anume asupra ce
lor patru mari puteri, discutarea 
acestei probleme, care este în pri
mul rînd o problemă internă ger
mană, guvernul sovietic remarcă 
că acela care seamănă iluzii în
șelătoare despre căi ocolite spre

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 19 martie, 
A. A. Smirnov, ambasadorul 
U.R.S.S. în R. F. Germană, a în- 
mînat cancelarului Konrad Ade- 
nauer un memorandum al guver
nului sovietic în legătură cu de
clarația din 15 martie a guver
nului R. F. Germane privind dis
cutarea problemei germane în 
cadrul unei conferințe la nivel 
înalt.

In memorandum se arată că 
încercările de a prezenta spre 
examinare conferinței la nivel 
înalt problema germană sub for
ma propusă pînă în prezent de 
guvernul Republicii Federal« 
Germane pot crea doar piedici în 
calea convocării acestei confe
rințe.

In memorandum, guvernul so
vietic amintește că pentru com- 
plectarea cercului de probleme 
prezentate inițiat guvernul sovie
tic a propus guvernelor S.U.A. și 
celorlalte puteri occidentale să 
includă pe ordinea de zi a con
ferinței la nivel înalt problema 
pregătirii și încheierii tratatului 
de pace cu Germania. Din pă
cate, constată guvernul sovietic, 
guvernul federal s-a situat pe o 
poziție evazivă, în fond profund 
negativă, față de propunerea pri
vind pregătirea tratatului de pace 
cu Germania.

Guvernul sovietic a declarat 
din nou că, după părerea sa, cele 
mai reale posibilități pentru în
cheierea unui tratat de pace cu 
întreaga Germanie sînt oferite de

Trupele guvernamentale indoneziene 
continuă cu succes i

Adenauer
unificarea Germaniei fără o apro
piere și fără stabilirea unei ințeJ 
legeri reciproce între R.D.G. și 
R.F.G., face un deserviciu po
porului german.

In memorandumul guvernului 
sovietic se vorbește despre încer
carea guvernului federal de a îm
piedica rezolvarea celei mai im
portante probleme actuale — 
dezarmarea — legînd artificial de 
ea problema unificării Germa
niei.

Guvernul sovietic, se spune în 
memorandum, așteaptă ca guver
nul R. F. Germane să găsească 
posibilități pentru a aduce la rtn- 
dul său o contribuție construc
tivă la pregătirea și asigurarea 
succesului conferinței la nivel 
înalt.

Tratamentul tumorilor cerebrale 
cu aur radioactiv

LENINGRAD 20 (Agerpres. — 
TASS transmite : La institutul de 
neurochirurgie din Leningrad se 
practică tratamentul tumorilor ce
rebrale cu aur radioactiv. O so
luție coloidală de aur se intro
duce în tumoare prlntr-o deschi
zătură în craniu. Miliarde de par-

ticule de izotopi radioactivi ira
diază țesuturile canceroase fără a 
avea efect asupra celor sănătoase. 
Aurul radioactiv nu se propagă 
în organism, rămînînd la iocul 
unde a fost introdus. După cîteva 
zile activitatea lui încetează în 
mod practic.

noastre întrețin strîn- 
prietenești. Călăuzin- 
documentele Consfă- 
Moscova a reprezen-

DJAKARTA 20 (Agerpres). — 
China Nouă transmite: Autorită
țile militare din Djakarta au a- 
nunțat că trupele guvernamentale 
indoneziene continuă urmărirea 
unităților rebele ale maiorului 
Naingolan.

Cei 200 de soldați rebeli, care 
au fugit spre Atjeb, în nord-estul 
Medanului, s-au predat trupelor 
guvernamentale care au cucerit 
de asemenea Pangkalan Berendan, 
important nod de comunicații in
tre Medan și Atjeb.

Potrivit unei știri transmie de
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tut convinge cu proprii lor ochi cu prilejul 
Festivalului de la Moscova de viața lumi
noasă a tineretului sovietic, de dragostea sa 
fierbinte pentru pace, pentru un viitor lu
minos al tinerei generații. Tineretul din ță
rile socialiste este angrenat în cea mai 
uriașă operă socială pe care a cunoscut-o 
vreodată istoria: transformarea revoluțio
nară a societății. Transformîndu-se pe sine, 
tineretul acestor țări, făurește cu propriile 
sale mîini, alături de popor, sub conducerea 
partidelor comuniste și muncitorești, mobi
lizat de organizațiile revoluționare de tine
ret, o viață nouă, un viitor fericit. Animat 
de cele mai umane idealuri, acest tineret 
este vital interesat în apărarea păcii in 
lume.

Pentru tineretul nostru, a devenit o tra
diție scumpă participarea la lupta mondială 
a tinerei generații pentru apărarea păcii. 
De-a lungul anilor, tineretul din R.P.R., mo
bilizat de organizația sa revoluționară 
U.T.M., bucurîndu-se de întregul sprijin al 
partidului și guvernului, a participat și par
ticipă activ la toate acțiunile menite să ducă 
la întărirea prieteniei și colaborării între ti
nerii din diferite țări.

Tineretul nostru știe că cea mai bună 
contribuție a sa la lupta pentru menținerea 
păcii o constituie munca pentru întărirea și 
înflorirea scumpei noastre patrii. De aceea, 
Săptămina Mondială a Tineretului se va 
desfășura conform aspirațiilor tineretului 
nostru — sub semnul mobilizării tuturor 
forțelor la lupta pentru îndeplinirea sarci
nilor de plan, pentru ridicarea producției și 
productivității muncii, reducerea prețului de 
cost, pentru realizarea de noi economii, pen
tru întărirea și dezvoltarea sectorului socia
list al agriculturii și obținerea de recolte 
bogate, pentru dezvoltarea activității educa
tive. culturale și sportive.

Ziua de 27 martie, din cadrul Săptăminii 
Mondiale a Tineretului, tineretul nostru o va 
dedica popularizării științei și tehnicii. Ea 
va constitui o vie manifestare a dragostei 
tinerilor noștri pentru muncă, a interesului 
crescînd al acestora pentru însușirea unor 
cunoștințe bogate, care să-i ajute in crește
rea calității și productivității muncii. In 
această zi se vor organiza intilniri cu mun
citorii fruntași, schimburi de experiență, 
conferințe pe teme științifice și tehnice etc.

Străduindu-se să dea o contribuție tot mal 
mare sporirii productivității muncii, tinerii 
din tot mai multe întreprinderi aplică ini
țiativa tinerilor de la uzinele „Progresul“ 
Brăila, de realizare a unor economii egale 
cu valoarea unor produse finite, inițiativa 
tineretului de la uzinele „Tudor Vladimi- 
rescu" pentru buna gospodărire a locului de 
muncă, inițiativa tineretului de la uzina 
„Encsel Mauriciu“ privind întrecerea între 
inovatori pentru cea mai valoroasă inovație, 
mișcarea tinerilor reșițeni pentru realizarea 
economiilor de metal etc.

Săptămina Mondială a Tineretului va pri
lejui multe alte manifestări de patriotism in 
rîndurile tinerilor de pe tot cuprinsul țării 
noastre. Prin munca entuziastă a tinerilor 
noștri, care vor îmbrățișa acțiunea patriotică 
— Luna înfrumusețării orașelor, satelor. în
treprinderilor și instituțiilor — pornită de 
tinerii de la uzinele „Ernst Thälmann" din

Orașul Stalin, din Rlmnicul Vîlcea și 
cești, regiunea lași, vor răsări in toate 
țurile țării zeci de parcuri și de grădini, 
fi construite și amenajate numeroase baze și 
terenuri sportive, vor fi reparate șosele, 
drumuri și vor fi ridicate noi construcții 
cu caracter local. Activitățile acestea cu ca
racter voluntar vor căpăta amploarea cuve
nită mal ales în ziua de 23 martie, zi închi
nată muncii voluntare a tineretului.

In zilele Săptăminii Mondiale a Tineretu
lui, ca și în întimpinarea ei, elevii și stu
denții Iși vor spori eforturile lor pentru a 
obține rezultate cit mai bune Ia învățătură, 
în bogata și variata lor activitate extra- 
școlară, culturală și artistică.

Educat in spiritul dragostei față de pa
trie și al internaționalismului proletar, tine
retul Republicii Populare Romîne ia parte 
la lupta poporului nostru, care, condus de 
P.M.R., participă activ la lupta popoarelor 
invincibilului lagăr al păcii, democrației și 
socialismului in frunte cu Uniunea Sovie
tică, pentru slăbirea Încordării in relațiile 
internaționale, pentru pace și colaborare in
tre popoare.

Săptămina Mondială a Tineretului consti
tuie un minunat prilej pentru tinerii noștri 
ca și pentru tinerii cinstiți din întreaga lume 
de a-și dovedi dragostea lor fierbinte față 
de cauza păcii.

La 22 martie — a doua zi a Săptăminii 
tinereții — tineretul Republicii Populare Ro
mîne, își va manifesta odată mai mult ade
ziunea sa la lupta F.M.T.D. pentru pace și 
viitorul fericit al tinerei generații; tn acea
stă zi, el va iniția acțiuni și se va solidariza 
cu lupta generală a popoarelor pentru in
terzicerea armelor termo-nucleare.

Fără indoială că zilele Săptăminii Mon
diale a Tineretului vor prilejul puternice 
manifestări ale spiritului internaționalist in 
care este educat de partid tineretul nostru. 
Ziua de 24 martie noi o vom dedica priete
niei și unității de nezdruncinat cu tineretul 
țărilor lagărului socialist in frunte cu glo
riosul tineret leninist al U.R.S.S. In această 
zi se vor organiza intilniri cu comsomoliștii 
și tinerii 
la noi in 
U.R S.S. 
Iară, cu 
Moscova.

Ziua următoare — 25 martie — vom ini
ția acțiuni și manifestări care să oglindească 
solidaritatea tineretului din țara noastră cu 
lupta tineretului din colonii și țările depen
dente.

Organele și organizațiile U.T.M., utemiștii 
și întregul tineret, să demonstreze incă odată 
cu prilejul Săptăminii Mondiale a Tineretu
lui, dragostea lor pentru patrie, devotamen. 
tul lor pentru cauza construirii socalismu- 
lui în țara noastră, pentru prietenie între 
popoare și pace în întreaga lume.

La 21 martie. începind sărbătorirea Săp
tăminii Mondiale a Tineretului, tinerii din 
țara noastră știu că in același timp, în cele 
mai îndepărtate colțuri ale globului, milioane 
de tineri cinstiți por iese să sărbătorească 
cu bucurie șl hotărîre crescindă de luptă 
același eveniment. Simțim astfel puternic in 
inimile noastre, sentimentul nobil, sădit de 
partid, al solidarității internaționale cu în
treaga generație tînără a lumii luptătoare 
pentru pace, pentru un viitor mai bun.

din țările socialiste care se găsesc 
fără, cu tinerii care au studiat în 

șl în fările de democrație popu- 
participanfii la Festivalul de la
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reprimarea rebelilor
postul de radio Medan, Ia Pema- 
tanf Siantar, (la sud-vest de Me
dan), au avut loc lupte grele 
între trupele guvernamentale și 
rebeli. Au fost omoriți 50 de re
beli iar 32 au fost luați prizo
nieri.

Unele arme capturate de la re
beli erau arme moderne care 
după toate probabilitățile, au fost 
livrate rebelilor după ce au fost 
izgoniți din Medan.

REBELII DIN SUMATRA 
CER AJUTOR 

LUI CIAN KAI-ȘI
DJAKARTA 2o (Agerpres). — 

Potrivit agenției Antara, rebelii 
indonezieni din Sumatra Centrală 
au trimis în Taivan pe Pantaw, 
„adjunctul“ colonelului rebei 
Ventje Sumual, pentru a solicita 
ajutorul lui Cian Kai-și. Misiu
nea acestui agent este în special 
achiziționarea de avioane.

La 19 martie agenția PIA a a- 
nunțat că agenții rebeli au în
cercat să cumpere avioane din 
Tailanda, Iar acum încearcă să 
ia contactul cu conducerea com
paniei de aviație din Taivan.

a 13-a problema
MOSCOVA 20 (Agerpres).— 

TASS transmite: Vladimir 
Arnold în virstă de 20 
de ani, student la Univer
sitatea din Moscova, a fost 
distins cu premiul anual al So
cietății de matematică din 
Moscova pentru rezolvarea ce
lei de-a 13-a probleme a lui 
David Hilbert.

Acum o jumătate de secol 
savantul german Hilbert a for
mulat 23 probleme, conside- 
rindu-le ca deosebit de grele

șl interesante. In anii care au 
trecut de atunci matematicienii 
din diferite țări au soluționai 
majoritatea acestor probleme.

Patru dintre ele au fost so
luționate in U.R.S.S. — de că
tre acad. Bernstein și de către 
membri corespondenți ai Aca
demiei de Științe a U.R.S.S., 
Ghelfond și Pontreaghin. Cea 
de-a 13-a problemă (o funcție 
a trei variabile) a fost soluțio
nată de V. Arnold.

ponta șl Republica Populară Chi
neză.

Trupei» guvernului indone
zian desfășoară acțiuni tncunu. 
nate cu succes împotriva rebe
lilor.

In fotografie: Membri ai 
detașamentelor trupelor guver
namental» desfășurtnd un atac 
împotriva bandelor separatiste 
din Sumatra centrală.
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MOSCOVA. — Prezidiul Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. a hotărif 
să convoace la 27 martie 1958 la 
Moscova prima sesiune a Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. al celei 
de-a cincia legislaturi.

BERLIN. — La 20 martie a so
sit intr-o vizită oficială tn Berlin 
delegația de partid și guverna, 
mentală a R. P. Ungare, condusă 
de dr. Perene Munnich, președin
tele Consiliului de Miniștri șl 
membru in Biroul Politic al C.C. 
al Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar.

TOKIO. - Peste 200.000 de sala, 
rlați ei serviciilor poștale japoneze 
participă de la 19 martie la o 
grevă de mare amploare tn spri
jinul revendicărilor lor.

In același timp, sindicatul mi- 
nerilor a hotărît ca greva celor 
260.000 de mineri, care a fost de. 
clarată la 19 martie, urmînd să 
dureze numai 24 de ore, să fie 
prelungită pe un termen nedefinit 
pînă la satisfacerea revendicărilor.

TAI PE. — După cum anunță a- 
genția Associated Press, clica 
ciankaișistă din Taivan a rupi re. 
lațiile comerciale cu Japonia. A- 
ceastă măsură a fost luată tn 
semn de „protest" împotriva acor. 
dulul comercial tncheiat Intre Ja.

PARIS. — La 19 martie, aproxi
mativ 100 de huligani din așa-zlsul 
„comitet de acțiune al foștilor 
combatanți“, sub conducerea fes. 
clstulul Le Pen și a lui Thomas, 
fost colaboraționist, au organizat 
o nouă manifestație în fața reșe
dinței guvernului francez. Timp 
de două ore fasciștii au aruncat 
petarde strigînd : „Jos regimul ac
tual 1“. „Tunisia este franceză 1“

VARȘOVIA. - Intre 17 și 18 
martie a avut loc la Varșovia con
ferința conducătorilor delegațiilor 
R. P. Albania. R. P. Bulgaria. R. 
Cehoslovace, R. D. Germane, R. P. 
Polone, R. P. Romîne, R. P. Un
gare și U.R.S.S. din Comisia 
permanentă pentru metalele nefe
roase a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

BARCELONA. — Autorității» 
franchiste au hotărtt închiderea fa. 
cultății de medicină din Barce
lona, tn cadrul căreia s-au desfă. 
șurat recent acțiuni de protest al» 
studenților.

MOSCOVA. — La 21 martie ora 
18 (ora Moscovei) cel de-al doilea 
satelit artițlclal sovietic va ocoli 
pentru a doua mia oară pămin. 
tul.
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Arătînd scăderea salariului 
real ca un aspect al pauperizării 
absolute a proletariatului într.o 
perioadă dată, trebuie subliniat 
însă că pauperizarea absolută se 
produce nu numai in condițiile 
scăderii salariului real ci și în 
cele ale creșterii lui, dacă creș
terea salariului real este insufi
cientă pentru a acoperi creșterea 
înregistrată la rîndul ei de va
loarea forței de muncă.

Pauperizarea absolută a mun
citorilor din țările capitaliste este 
extrem de viu ilustrată chiar de 
datele medicilor din țările capita
liste. In această privință, sînt ex
trem de grăitoare următoarele

capitalismi! lui
nu pot fi ascunse

date ale lordului John Boyd Orr, 
cuprinse în cartea sa „Fooland 
and the People“ (Alimentația Și 
poporul) Londra, 1943 :

Compoziția alimentației muncii 
torului:

p

Substanței*

Compoziția 
alimentelor 
muncitorului 
englez tn 
sec. XVIII

Compoziția 
alimentelor 
stabilite pe 
exemplul a 
15 milioane 
persoane 
în 1935

Necesității* 
după aprecie
rea contem. 

ponană

Calciu (grj 1.2 0,5 1.0
Fier (mg) 23,0 9,6 15,0
Vitamina A

(în unități Interna
țional;) 6600 1220 5000

Vitamina B. 1 
(în unități interna- 
ționa.e) 1300 350 500-700

Vitamina C (în mg) 110 55 75

Tabloul lui John Boyd Orr 
este extrem de Interesant pentru 
aprecierea situației muncitorilor 
din Anglia. In primul rînd este 
evident la maximum că hrana 
muncitorilor englezi în 1935 era 
mult mai rea decît în secolul 
XVIII. In al doilea rînd în 1935 
ea nu corespunde nici pe depar
te minimului de substanțe ară- 
tat de Boyd Orr ca necesar în 
1935. In fine, în al treilea rînd. 
este foarte important de subliniat 
că însăși minimul necesar indi
cat de Boyd Orr pentru 1935 era 
cu mult mai scăzut decît nivelul 
din secolul XVIII.

Toate acestea dovedesc că și 
în Anglia reproducerea forței de 
muncă n-are condiții normale. 
De altfel însuși Boyd Orr a tre
buit să recunoască în cartea sa 
că „In urma înrăutățirii valorii

ase-

tre- 
de

alimentare a hranei clasei mun
citoare, starea fizică generală a 
poporului, constituția sa, de 
menea s-a înrăutățit“.

Ce dovadă în plus mai 
buie pentru a dovedi lipsa
cinste științifică a trîmbițașilor 
capitaliștilor, atunci cînd susțin 
că în capitalism cică n-ar exista 
pauperizarea clasei muncitoare. 
Și noi nu am luat decît cîteva 
aspecte ale problemei. S-ar mai 
putea încă adăuga multe.

Să cercetăm acum, prin exem
plul S.U.A., un alt aspect al pro
blemei pauperizării și anume ra
portul dintre p’.us-valoarea crea
tă de muncitori în procesul capi
talist de producție (și însușită 
gratuit de către capitaliști), și 
salariul real al muncitorilor.

Acum o sută de ani, în State
le Unite rata plus-valorii era de 
100%. Cu alte cuvinte, dintr-o 
zi de muncă de 10 ore, 5 ore 
muncitorul lucra pentru a crea 
valori necesare reproducerii for
ței sale de muncă, iar cinci ore 
crea plus-valoarea pentru capita
list. In zilele noastre, după cal
culele economiștilor sovietici, rata 
plus-valorii în S.U.A., este de 
300%. Socotind In medie ziua de 
muncă de 8 ore, aceasta înseam
nă că muncitorul a lucrat pen
tru el 2 ore iar pentru capitalist 
6 ore.

Un exemplu destul de asemă
nător oferă și Romînia burghezo- 
moșierească. In timp ce la înce
putul secolului XX rata plus-va
lorii era de circa 200 la sută, în 
decursul celui de al doilea război 
mondial ea a urcat în jurul a 
300 la sută. Cu alte cuvinte, dacă 
la începutul secolului XX munci
torul din Romînia lucra o treimș 
din timp pentru el și două treimi 
gratuit pentru capitalist apoi în 
cursul celui de al doilea război 
mondial a muncit doar o pătrime 
din timp pentru el și trei pătrimi 
pentru capitalist.

Așa dar, atît diff exemplul 
S.U.A. cit și din cal a Rominiei 
burghezo-moșierești, reiese că o- 
dată cu dezvoltarea capitalismu
lui crește gradul de exploatare a 
muncitorilor, crește partea din 
ziua de muncă în care ei lucrea
ză gratuit pentru capitaliști.

In timp ce proletariatul este 
supus procesului de pauperizare 
absolută, burghezia se îmbogă
țește. Nu este deci de mirare că 
odată cu dezvoltarea capitalismu
lui partea clasei muncitoare din 
venitul național scade iar partea 
claselor exploatatoare crește 
(pauperizarea relativă). In legă
tură cu aceasta, e grăitor faptul 
că în S.U.A. în anii 1955 — 1956 
partea muncitorilor, micilor fer
mieri și funcționari din venitul 
național era mai mică de jumăta
te. Cîl privește Romînia burghe- 
zo-moșierească între cele două

războaie mondiale, Ia 90 Ia sută 
din populație revenea doar 
35—40 la sută din venitul națio
nal pe cînd 9—10 la sută din 
populație reprezentînd clasele ex
ploatatoare, își însușeau 60—65 
la sută din venitul național.

★
Pauperizarea relativă și abso

lută a clasei muncitoare, crește
rea gradului de exploatare a ei 
în capitalism, demonstrează fără 
putință de tăgadă că lupta eco
nomică a proletariatului, deși 
are importanța sa, puțind aduce 
unele îmbunătățiri în situația ma
terială a acestuia, nu-i poate însă 
schimba situația de exploatat și 
nici nu poate împiedica creșterea 
exploatării lui de către capita
liști. ...Muncitorii — scrie Marx 
despre lupta lor economică, — nu 
trebuie să exagereze rezultatul 
final al acestei lupte zilnice. Ei 
nu trebuie să uite că prin lupta 
lor economică, luptă împotriva 
efectelor, dar nu în contra cauze
lor acestor efecte, că ei nu fac 
decît să se opună tendinței 
care le înrăutățește situația, dar 
nu schimbă direcția acestei ten
dințe; că ei folosesc numai palia
tive. dar nu vindecă boala. Ei 
nu ar trebui, așadar, să se lase 
absorbiți exclusiv de aceste lupte 
de guerilă inevitabilă dar care 
rezultă fără încetare din atacu
rile neîntrerupte ale capitalismu
lui sau din schimbările pieții. Re
zultă deci că lupta economică a 
proletariatului trebuie subordo
nată luptei politice de cucerire a 
puterii și de trecere apoi * mij
loacelor de producție din miinile 
exploatatorilor în miinile celor 
ce muncesc, sub formă de pro
prietate socialistă. Pentru a scăpa 
de exploatarea capitalistă este 
nevoie să fie lichidat capitalismul 
și făurit socialismul.

Exemplul U.R.S.S. șl al țărilor 
de democrație populară, demon
strează acest lucru în modul cel 
mai strălucit. ■

Indicele cel mai grăitor nl-I i

oferă datele cu privire la venitul 
național. Venitul național în 
U.R.S.S. a crescut aproximativ de 
20 de ori în 1957 față de 1913, 
In țările socialiste, venitul națio
nal aparține oamenilor muncii și 
este repartizat în scopul dezvol- 
“li economiei naționale și a 

bunăstării 
reflectă tn 

isterea continuă a salariilor 
ile ale muncitorilor și funcțio-

tării c - • ' •;
creșterii continuie a 
populației. Acestea se 
creșterea " " 
real 
narilor, în sporirea veniturilos 
obținute de țărănime. In U.R.S.S., 
salariul real al muncitorilor a 
sporit între anii 1913—1957 de 
peste 5 ori iar veniturile reale 
ale țărănimii de peste 6 ori. In 
R.P. Chineză, salariul mediu al 
muncitorilor și funcționarilor a 
crescut în 1957 cu 33,5 la sută 
în comparație cu anul 1952. In 
R. D. Germană, salariul real ai 
oamenilor muncii a crescut în ul
timii șase ani cu aproape 50 la 
sută. In țara noastră salariul real 
al muncitorilor a crescut în 1956 
cu peste 30 la sută față de anul 
1950. Este important să subliniem
că în țările socialiste veniturile 
reale ale oamenilor muncii cresc 
într-o măsură însemnată pe sea
ma acțiunilor social-culturale care 
au o pondere de 15—30 la sută 
din totalul cheltuielilor bugetare.

Un indicator grăitor al ridicării 
nivelului de trai în socialism este 
creșterea continuă a consumului 
oamenilor muncii. In U.R.S.S., 
consumul alimentar pe o persoană 
din familiile muncitorilor a fost 
în 1956 cu 90 la sută mai mare 
ca In 1940. In familiile colhozni
cilor, consumul pe o persoană a 
crescut în acel răstimp cu 50 — 
400 la sută la diferite articole alfa 
mențare.

Toate acestea oglindesc supe
rioritatea economiei socialiste »• 
supra celei capitaliste. Superiori
tate pe care n-o pot infirma acro
bațiile „teoretice“ al economiști
lor burghezi, așa cum nu pot 
ascunde nici plăgile de nevinde
cat ale capitalismului. _____
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