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Zilele trecute ele
vii claselor a VIII-a 
B și C de la Școala 
medie nr. 2 „Mihail 
Eminescu'* din Boto
șani au făcut o vi
zită mecanizatorilor 
de la stațiunea de 
mașini și tractoare 
din Botoșani.

Aici, elevii și-au 
completat cunoștin
țele căpătate la ore

le de științe naturale, 
cu privire la lucră
rile solului și la ma
șinile și uneltele a- 
gricole folosite în lu
crarea pămîntului. 
Cu mult interes au 
ascultat elevii expli
cațiile date de că
tre tractoriști cu pri
vire la funcționarea 
combinelor. cultiva
toarelor, discuitoare-

lor și a celorlalte 
mașini ale stațiunii.

Pe lingă explica
țiile științifice date, 
muncitorii au vorbit 
elevilor și despre im
portanța și frumuse
țea muncii de tracto
rist.

BODEIANU MARIA 
profesoară

A lll-a plenară 
a Consiliului 

Uniunii Asociațiilor 
Studenților 

din R. P. Romînă

Bogată activitate artistică

Echipa primului topltor Vasile 
Mocea este una din echipele 
fruntașe de la Combinatul me- 

talurgic-Reșița.

Tovarășul 
Gheorghe Apostol 

s-a Înapoiat 
în Capitală

Joi dimineața s-a înapoiat în 
Capitală, venind din Italia, to
varășul Gheorghe Apostol, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., care a reprezentat 
Partidul Muncitoresc Romin la 
cel de-al 9-lea Congres al Parti, 
dului Corr.unist Italian.

La sosire, în Gara Băneasa, 
au fost de fată tovarășii Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescu, Le- 
onte Răutu. membri ai C.C. al 
P.M.R., activiști de partid.

(Agerpres)

Al ll-lea Festival 
bienal de teatru 
„/. L. Caragiale"
• Artiștii amatori de la sate, 

participant la cel de-al ll-lea 
Festival bienal de teatru „I. L. 
Caragiale**, trăiesc în aceste zile 
emoțiile celui dinții examen — 
faza intercomunală a festivalu
lui. Spectacolele, inspirate în 
cea mai mare parte din viața 
nouă a țărănimii muncitoare, o- 
glindesc strădania echipelor de 
teatru de amatori de a se pre
zenta cît mai bine la această 
întrecere artistică.
• Peste 260 de echipe de tea

tru din regiunea Constanța par
ticipă la faza intercomunală. 
Printre ele se află și formații 
tinere, nu de mult înființate, ca 
cele din Veteranu, Palazu Mic, 
Mireasa, Gherghina, Ivrinezu 
Mic și din alte sate și comune.

• Pe scena căminului cultural 
din comuna Cîineni, regiunea 
Pitești, s-au întîlnit artiști ama
tori din două comune. Sute de 
spectatori au aplaudat buna in
terpretare pe care ei au dat-o 
pieselor „Îndoiala**, „Gara Mică" 
etc. Spectacole în cadrul fazei 
intercomunale au mai avut loc 
la Vîlsănești, raionul Curtea de 
Argeș, lonești, raionul Găești etc.

Secția de tehnologie a nutrețu
lui de la I.C.Z., se ocupă cu 
prepararea, conservarea și admi
nistrarea nutrețurilor verzi și 
uscate in hrana animalelor. In 
foto : ing, V. Herdea contro

lled o probă de nutreț (porumb 
insîlozat) primită de pe teren.

Foto : AGERPRES

In ziua da 11 
avut loc cea de-a „
a Consiliului UJLS.R.

Dezbâtind felul cum Asocia- 
(iile studenților au muncit In 
primul semestru al acestui an 
universitar, rezultatele obținute 
de student! la seziunea de axa- 
mono din iamâ, Consiliul a sta
bilit sarcinile ce revin Asocia
țiilor Studenților In semestrul 
li al anului universitar In curs.

Plenara a eliberat pe tov. Ion 
Iliescu din funcția de președinte 
șl membru al Comitetului exe
cutiv al U.A.S.R. șl po tov. Oc
tavian Nistor din funcția de 
membru al Comitetului Executiv 
al U.A.S.R., In legătură cu tre
cerea lor in alte munci.

Plenara a ales po tov. Cor
nel Burtică In funcția de pre
ședinte al Consiliului U.A3.R. 
șl pe tov. Andrei Ștefan ca 
membru al Comitetului Executiv 
al U.A.S.R.

februarie a 
lll-a Plenara

Numeroși tineri muncitori, e* 
levi și funcționari din orașul 
Turnu Măgurele își petrec plă
cut și instructiv timpul liber acti- 
vînd în formațiile artistice de la 
casa de cultură din localitate- 
Astfel echipa de dansuri a pre
gătit o suită de 
nești cu jocurile : 
telor44, „r“ 
„Tocul44, 
dansuri specifice

dansuri oite- 
___ ... „Briulețul fe- 

Bătuta de la Plenița", 
„Calul" și o suită de 

!locului ca

„Buzeacul44, „Pomul", „Ariciul", 
„Resteul", „Geam para lele** și 
altele.

Brigada artistică de agitație 
pregătește un spectacol axat pe 
problemele transformării socia
liste a agriculturii. Acest spec
tacol va fi prezentat atît pe 
scena casei de cultură, cît și la 
căminele culturale din diferite 
comune aJe raionului.

In același timp, formația de 
teatru a reluat piesele ; „Nota 
zero la purtare" șl „îndoiala" — 
Iar soliștii vocali pregătesc un 
concert ce cuprinde în progra
mul său clntece populare romî- 
neștl șl muzică ușoară.

1ANA MILLY 
activistă culturali

Seară de muzică și poezie

Inci din prima zl a lunii 
februarie, cabana „Postă- 
voul“ a primit oaspeți 

noi. Erau studenții Institutului 
Politehnic București, repartizați 
sâ-șl petreacă vacanța atei.

In vederea unei șederi cit mal 
plăcute, comandamentul taberei 
a Întocmit un vpriat program

cultural-sportiv. Recent, a fost 
organizată in cabană o seară 
de muzică și poezie.

In cadrul programului de po
ezie, s-au recitat versuri ale poe
ților clasici și contemporani. 
Membrii brigăzii artistice de a- 
gitație a Facultății de mecani
că au Interpretat o scenetă in
spirată din viața universitară, 
după care au clntat difelte 
cîntece.

Cît mai mulți tineri
m un c i to r i - el e v i

Raidul nostru

NEAG'J UDROIU 
student

25.520 tone
de îngrășăminte 

naturale transportate 
ogoareP«

In timp ce cursurile serale ale școlilor medii stnt In plină 
desfășurare In uzine, fabrici, în unitățile socialiste din agri
cultură, alți tineri muncitori, dintre cei mal buni, se pregă
tesc să candideze anul acesta la examenul de admitere in 
școala medie.

Așa cum prevede Hotlrîrea C.C. al P.M.R. și a Consiliu
lui de Miniștri cu privire la îmbunătățirea invătămintului se
ral și fără frecvență, recrutarea candidaților și pregătirea 
lor pentru examenele de admitere trebuiau să înceapă la 15 
ianuarie. Conducerile întreprinderilor, comitetele de între
prindere. organizațiile II T.M. trebuiau să desfășoare o In
tensă muncă politică pentru a atrage cit mai mulți tineri 
muncitori să pornească pe calea învățăturii in școala serală, 
arltindu-le care este rostul învățăturii pentru pregătirea lor, 
ca muncitori cu o înaltă calificare.

In raidul nostru Întreprins in citeva întreprinderi din țară 
am făcut unele constatări legate de modul In care au fost 
îndeplinite aceste sarcini.

Cei mai buni —
la cursurile de pregătire

Vorbea Georgeta Popescu, 
strungar la secția mecanică a 
IV-a a Uzinelor „1 Mai" din 
Ploești. Mulțimea de tineri a- 
dunată tn club o ascultă cu a- 
tenție. „Nu este ușor să lucrezi 
8 ore la strung — spunea tînă- 
ra strungăriță — iar apoi, sea
ră de seară să urmezi cursurile 
serale ale școlii medii. Nu este 
ușor, dar satisfacțiile pe care 
le ai cu fiecare lucru nou pe 
care-1 înveți aici, cu fiecare 
răspuns bun pe care-1 dai, este 
nebănuit de mare. In primul 
rînd efortul acesta se răsfringe 
pozitiv In munca productivă pe 
care o desfășor!, învățătura în 
școală ușurîndu-ți mult înțele
gerea unor probleme dificile 
legate de munca ce o desfășori. 
Iată, eu sînt abia în clasa a 
VUI-a, dar descifrez de acum 
cu alți ochi o schiță a unei pie
se pe care trebuie s-o struniesc, 
și strungul însuși mi se pară 
altfel, mai ușor de manevrat, 
de slăpînit. La toamnă voi in
tra în clasa a IX-a, apoi Intr-a 
X-a, într-a Xî a și apoi... voî 
deveni studentă. Recunosc, nu 
e un lucru ușor. Cu toate aces
tea. mulțumind partidului pen- 
tru minunatele condiții de în
vățătură pe care ni le creează 
nouă, muncitorilor, mă voi stră
dui să-mi îndeplinesc conștiin
cios angajamentul luat de a mă 
pregăti și deveni inginer eu o 
bună pregătire..."

In cadrul consfătuirii au mai 
vorbit și 
la uzinaj 
Oprea, și 
tin Nită, 
serale.

...Consfătuirea muncitorilor 
care urmează cursurile serale 
și a celor care vor deveni din 
acest an elevi la seral, organi
zată de către comitetul U.T.M.? 
șî comitetul sindical, sub con-' 
ducerea organizației de partid

. ■ - I

Vasile Pită, controlor 
2, și lăcătușul Marin 
tractoristul Constan- 

toți elevi ai cursurilor

este daaT una din acțiunile în
treprinse In direcția mobiliză
rii tinerilor din Uzinele „1 Mai“- 
Ploești în vederea înscrierii lor 
La cursurile serale și fără frec* 
vență Planul acțiunilor închi
nat acestui scop este Insă mult 
mai cuprinzător. Experiența din 
anul trecut i-a ajutat In alcă
tuirea acestui plan.

In cadrul adunărilor generale 
U.T.M. organizate în secții s-a 
discutat din nou Hotărîrea parti
dului și guvernului privind îm
bunătățirea învățămlntului seral 
și fără frecvență de cultură ge
nerală și superior, s-a arătat ti
nerilor în mod concret care sînt 
condițiile ce se cer unui tînăr 
pentru a deveni elev. La gaze
tele de perete au fost scrise 
numeroase articole în care erau 
prezentate condițiile pe care le 
creează partidul 
muncii care doresc să urmeze 
cursurile serale In secții 
fost a/ișate lozinci mobiliza
toare. Intr-o ședință membrii 
comitetului U.T.M. au luat în 
discuție situația fiecărui tînăr 
muncitor pentru a vedea care 
sînt cei mai merituoși să fie re
comandați pentru a deveni elevi. 
Apoi au discutat individual cu 
fiecare dintre acești utemiști. 
Discuțiile de la om la om s-au 
dovedit a fi utile. Multi tineri, 
ca Alexandru Matei. Ion Oprea, 
strungari la secția uzinaj 2, 
care invocau tot felul de mo- 
t:ve „obiective44 și greutăți ce 
Ii împiedicau să se înscrie la 
aceste cursu-ri, s-au convins în 
decursul acestor discuții că ar
gumentele lor sînt neînteme
iate.

In momentul de fată datori
tă unei activități rodnice des
fășurate de comitetul U.T.M., 
sub conducerea organizației rie 
partid din Uzinele „1 Mai"-Plo- 
ești pentru mobilizarea utemiș- 
tilor de a se înscrie la cursurile 
serale un număr de 182 de ti
neri participă la cursurile de 
pregătire.

Comitetul U.T.M. nu consi
deră însă cu aceasta că

îndeplinit obligațiile tn ce pri
vește munca pentru pregătirea 
viitorilor elevi. Lozinca lor 
este : „Toți tinerii muncitori ca
re îndeplinesc condițiile de a 
deveni elevi să fie cuprinși Ia 
cursul de 
prevede 
pentru a 
jn unci tori 
celor care___ ______________
rile de pregătire. De pildă, va 
fi pusă în discuțiile adunărilor 
generale situația la învățătură 
a celor de la cursurile de pre
gătire, comitetul U.T.M. va 
controla sistematic frecventa la 
aceste cursuri, lulnd legătura 
cu profesorii, se va tngriii ca 
tinerii să aibă cele mai bune 
condiții de Învățătură.

Preocuparea principală va fi

aceea ca nici un tînăr care s-a 
înscris la cursul de pregătire să 
nu abandoneze

Dar după

oamenilor

au

și-a

studiul.

înscriere ?

Artiști în întreprinderi
Despre recitalul de canto și 

balet susținut zilele acestea la 
clubul Fabricii „Adesgo** din Ca
pitală de un grup de artiști ai 
Teatrului de Operă și Balet, 
muncitorii fabricii au multe cu
vinte de laudă. „l-am urmărit 
fermecată — a spus muncitoarea 
Florica Scutitu. președinta comi
tetului sindical — pe Elena Cer- 
nei, Mihail Arnăutu, Irinei Li
tiu și pe ceilalți artiști ai Tea-

care 
mani-

Irului de Operă și Balet 
ne-au oferit o minunată 
festație de artă și grație.

ti așteptăm să vină și altă dată 
printre noi și ii asigurăm că 
deauna îi vom primi ca 
oarpeți dragi**.

în întreprinderi, la sate, 
prilejul celor aproape 70 de 
prezentații pe care le-au dat, ei 
au fost primiți cu multă căldură 
și solicitați să revină.

tot- 
pe

cu 
re-

pregătire*4. Planul lor 
continuarea 

recruta noi 
șl controlul 
s-au înscris la

muncii 
tineri 

muncii 
cursu-

150 de tineri 
Atelierele C.F.R.

Aproximativ 
muncitori de la 
„16 Februarie" din Cluj urmează 
cursurile serale ale școlii medu. 
Față de acești tineri muncitori- 
elevi întreprinderea manifestă o 
grijă deosebită. Lor le-au fost 
create toate condițiile penlru a 
învăța șl tinerii elevi muncitori 
au răspuns grijii cu care au fost

D.

N.

NIȚESCU
F. BORZ 

ARSEN JF.

raionul Călărași, 
7” s de 

bază U.T.M., contribuie cu toate 
forțele lor la fertilizarea solu
lui în vederea obținerii de re
colte sporite la hectar. Astfel, 
de la începutul anului, au fost 
întreprinse acțiuni de transpor
tare și împrăștiere a gunoiului 
de grajd pe cîmp. Numai într-o 
lună, tinerii încadrați în brigăzi 
utemiste de muncă patriotică, 
au transportat 25.520 tone gunoi 
de grajd în platforme și pe c.mp.

Cele mai harnice brigăzi ute
miste de muncă patriotică s-au 
dovedit a fi cele din satele Cea- 
cu, Modelu, Independența și Cu- 
nești care au transportat mari 
cantități de îngrășăminte natu
rale.

Tinerii din 
mobilizați de organizațiile

STOENENCO NlCOLAE 
instructor ei Comitetului raional 

U.TM, Călărași

Ultima zl 
Cîmpulung

de vacanța studențeasca Ic cabanele Deia și Rardu din preajma localității 
Moldovenesc unde și-au petrecut vacanța numeroși studențl din lași și Cluj.

Unul dintre cel mal buni turnători al Fab’iciî de piese de 
schimb C.F.R. Galați, este ute mistui Micu Grigore. In cursul 
lunii ianuarie eî și ceilalți membri ai brigăzii din care face 
parte au economisit material in valoare de peste 60.000 lei.

Foto : P. PAVEL

ongevitatc...
forțată

FOILETON

1 floria podului rulant de la 
întreprinderea de Electricitate 
centrală (Grozăvești) din Bucu
rești e impresionantă. Povestea 
ultimului an de existență 
1959, este de-a dreptul drama
tică. Ascultați-o :

In 1959, prin luna martie, 
întreprinderea a fost dotată cu 
un nou pod rulant cu acțiune 
mecanică. Așa slind lucrurile 
vechiul pod rulant a fost dat la 
o parte. L-au luat oamenii fru
mușel și l-au așezat pe rampă 
lingă linia ferată. A trecut vura, 
a venit toamna cu ploi, gerul, 
dar podul rulant nu s a mișcat 
din loc. Nimeni nu se apropie 
de el, toți îl înconjoară cu oti
ta afecțiune de parcă ar fi o 
piesă de muzeu, sau un monu
ment arhitectonic.

între timp istoria se îmbogă
țește cu noi date.

Deși scos din stare de func
ționare, deci din 
mijloacele de bază 
ale întreprinderii, 
s-au plătit timp de
4 luni 3000 lei amortizări. 
In cele din urmă, întreprin
derea a cerut Direcției ge
nerale de energie electrică 
din Ministerul Industriei Grele 
aprobarea. Și podul a fost tre
cut in conservare. La această 
aprobare conducerea întreprin
derii a răspuns cu adresa nr, 
8435 din 20 noiembrie 1959, 
specificând că piesele podului 
sînt uzate, ei acțiunea se face 
manual. Podul — se specifica— 
ere din 1958 o putere de ridi
care de 10 tone, lată un cer
tificat de scoatere a sa din 
funcțiune.

Dar podul a rămas în conser
vare.

— Noi n-avem nevoie de el 
spune directorul întreprinderii. 
De altfel, părerea mea persona- 
lă, nu autorizată (de parcă n-ar 
răspunde de întreprindere), 
este câ el nu va fi folosit de 
nimeni. Cine construiește o hali 
așa de mare să-l instaleze și cui 
îi convine si aibă un pod rudi
mentar, pe care să-l acționeze 
manual ? Această părere au im» 
părtașii-o și al ți tovarăși cu 
munci de răspundere din între
prindere. Dar, ironie, podul 
continui si stea in conservare.

Normal ar fi fost ca între
prinderea să-l fi dat spre ca

sare. Toți sînt convinși că podul 
nu mai este corespunzător, dar 
cirul să semneze hirtia de ca
sare Și trimiterea lui către 
cuptoarele H unedoarei, împing 
hîrlia la o parte și încep să 
se înduioșeze : eu știu, dacă 
peste cîțiva ani o să trebuiască 
cuiva ? cum să semnăm pentru 
casarea lui ?...

De o vreme încoace a moi 
intervenit un fapt nou. Adrese
le. Direcția generală a făcut a- 
pel la întreprinderile din subor- 
dinea sa, la centralele electri
ce; „Pa oferim un pod rulant**. 
Dar ghinion. Unele au răspuns 
că n-au nevoie de acest pod, al
tele, cum a fost întrepriderea 
regională de electricitate din 
Constanța și-au trimis repre
zentanți să vadă cu proprii lor 
ochi oferta. Aceștia au privit 
podul, l-au pipăit pe o parte și 
pe alta, s-au sfătuit cu o coop* 

ralivă dacă i se pol 
aduce modificări, 
dar nu l-au luat. 
Nimănui nu-i suri-

de să ia printre mijloacele 
sale de bază o vechitură.

Nici după această tristă în
cercare podul nu a fost casat. 
A rămas ca la început... în 
așteptare. întreprinderea a mai 
făcut încă o încercare. A mai 
trimis direcției generale o listă 
cu mijloacele de bază disponi
bile in care a trecut și podul 
rulant. Direcția generală a făcut 
din nou adrese. Așa au trecut 
zilele, lunile, în adrese gi circu
lare.

Podul rulant a rămas tot Un
gă linia ferată, pe rampă și 
așteaptă. Pini cînd ?

Deocamdată istoria podului 
rulant, lungă de aproape un 
an, nu s-a terminat. E însă 
timpul ca această tristă po 
veste fă ia sfîrșit.

Conducerea întreprinderii. 
Direcția generală de specialitate 
trebuie să ia măsuri fără tără
gănare.

Dacă nu mai poate fi folosit, 
podul rulant trebuie trimis fără 
iniîrziere cuptoarelor Hunedoa 
rei. Din el, se va naște oțel 
nou, oțel de care patria are 
atita nevoie.

LIDIA POPESCU

Cartea a ajuns la locul ei
căsuțele de demult ale 

bucureștene cu ferestre 
in

Mai știu 
mahalalei ___  ,
rizătoare (lumina soarelui bătînd 
geamul subțire ca un timpcn străve
ziu, dincolo de care respira frunza 
verde-rotundă a mușcatei) ; cu varul 
albăstrui mirosind a sănătate și cură
țenie, abia spoit pe peretele de chir
pici ; cu ușa joasă, pe-o rină prin care 
pătrundeai în universul familiei mun
citorești, înghesuite dar optimiste, pri
vind cu o încredere neclătinată spre 
un viitor fericit, devenit Azi. Puteai să 
vezi șifonierul cu oglindă coclită, pa
tul jos și lat în care se înghesuiau mai 
mulți, masa strimtă și cele citeva sca
une. Undeva exista și o policioară cu 
vase și poate un preș făcut de mîini 
harnice. Intr-unui din acele rafturi stă
tea Cartea.

Acolo unde pătrunsese lumina ide
ilor revoluției îl puteai găsi pe Marx, 
pe Engels, pe Lenin, în broșuri clan
destine, cu coperți false și toată acea 
literatură socialistă sublimă, scrisă de 
mîini fierbinți de tovarăș, pagini cu 
colțurile răsucite de atita veghe dea- 
supra-i, voiume unice care mi-au în
călzit și mie inima tînâră.

Dar mai exista o categorie hrănită 
de domnul Hertz cu colecții cînd gal
bene, cînd pestrițe, în care fata de la 
atelier găsea basme ciudate cu femei 
celebre, reușind prin admirabile însu
șiri fizice să atingă tronurile șl inimile

Eugen Barbu

regilor. Stupefiantele în 200 de pagini 
mici au tulburat multe minți. In cărți, 
dibaciul editor rezerva crima în toate 
ipostazele, cu variante infinite. Cine 
să păzească mințile tinere de atenta
tul fără limite săvîrșit în văzul lumii, 
încurajat de autorități ? Așa-zisa de
mocrație burgheză se laudă cu deșăn
țarea, numită după ocazii „libertate", 
„posibilitatea de a alege*4 etc...

Ce avea de ales băiatul cu mustața 
abia mijită pe buze, neorientat între 
punctele cardinale ale literaturii ? Ori 
un roman pornografic al domnului 
Dessila, ori o biografie aranjată sub 
tejghea de niște „traducători" cu ima
ginație, ori un subprodus occidental,' 
bineînțeles cu „dragoste", pentru că 
vedeți dumneavoastră, dragostea, nu
mai dragostea era preocuparea prin
cipală a lumii. încolo, Foamea, Mize
ria, Șomajul, Criza, superbele po
doabe ale Capitalismului, nu intere
sau pe nimeni.

Pentru bâtrîni exista marfă mai de
licată : „Sfînta Scriptură", „Visul Mai
cii Domnului", „Cartea Sfintei Vineri", 
„Cum să ghicim in cafea" sau „Cum 
să reușim în viață după sfaturile lui 
Dale Carnegie". Condimentată cu in
formațiile practice din presa zilnică,

cu tălmăcirea destinului în cafea $1 
cu cifre astrologîce, toată această 
„cultură" era in store să 4n.-norminteze 
de viu pe un om care ținea cit de cit 
să fie nițel „citit".

A venit 23 August a venit Revoluția 
și toate dughenele au fost curățate de 
zațul social pestilent ce ne făcuse 
atita „bine- și intre primele realizări 
ale regimului democrat-popular a fost 
aceea a ridicării unei formidabile tipo
grafii, e vorba de „Casa Scînteii*4. 
Muncitorului i s-a pus pe masă și Car
tea. Nu biografia contesei nu știu care, 
nu demagogica lătrătură a miliardaru
lui cu sfanți care intre schimbarea a 
două automobile mai găsește timp și 
pentru „memorii*4, ci Cultura Univer
sală, în sute de volume. De aici vitrina 
cu Balzac, cu Tolstoi, cu Stendhal lîn
gă strung, de aici bătălia la librărie 
la apariția noutăților, de aici imensul 
contingent de cititori înfometați de li
teratură. Dar despre asta s-a mai 
scris, n-o să mai insist.

Dacă mergi acum la periferii nu se 
poate să nu vezi luminoasele Cămine 
culturale îh care lingă scenă, lîngă 
sala de conferință, ai să găsești mari 
biblioteci. Au apărut cuvinte noi lingă 
cuvîntul Bibliotecă : bibliotecă de stra
dă, bibliotecă de cartiar, bibliotecă

raională, bibliotecă centrală, totul in
tr-o imensă scară, mergind de la indi
vid ia colectivitate. Afișe frumoase îți 
amintesc : Cum stai cu Biblioteca per
sonală ? Vedeți, pe asta o uitasem...
Cum să stăm ? Stăm bine, cartea se 
cumpără Un prieten de-al meu spu
nea cu multă durere și dreptate, că 
noi, cei care am terminat mai demult 
facultățile și liceele, vom fi in 10 ani 
niște analfabeți pe lîngă tinerii zile
lor de astăzi care știu cosmonautică, 
știu inginerie, știu fizică nucleară, lu
cruri necunoscute nouă, pentru că la 
orale de astronomie făceam mai mult 
literatura stelelor decît știința lor, la 
fizică ne minuna o scînteie și la cursu
rile de mecanică încă dibuiam în mo
torul mașinii lui Ford, habar neavind 
de rachete.

Dacă mo duc acum din nou in ca
sele familiilor muncitorești, (și eu am 
vizitat multe astfel de apartamente 
ce nu mai seamănă in nici un chip cu 
„romantica*4 odaie căzută pe-o rină, 
cu șifonier, cu masă șchioapă și cu po
licioară) găsesc Cartea. Azi in raft stă 
la loc de cinste pretutindeni și Marx, 
și Engels, și Lenin, și toată sublima li
teratură socialistă. Noi ne-am născut 
încă odată și putem să spunem cu 
liniște : cartea a ajuns la locul ei, adi
că in casa celui mai însetat de cultură, 
c omului muncitor care ca să con
struiască o societate nouă, socialistă, 
csoltînd totodată și cerul trebuie mai 
întîi să Știe,



ale
Condițiile noi de viață și de 

muncă create de regimul nostru 
democrat-popular oamenilor 
muncii, grija partidului pentru 
ocrotirea sănătății celor ce 
muncesc precum și progresele 
științelor medicale cu făcut să 
dispară sau să se reducă nu
meroase boli și ca durata de 
viață să crească cu mai bine 
de 20 ani față de durata vieții 
dinaintea eliberării patriei noa
stre. Pe drept cuvînt, arăta un 
om de știință la ultima sesiune 
a Marii Adunări Naționale că 
regimul nostru a dăruit fiecărui 
cetățean cîte 20 de ani in plus 
de viață.

In lupta pentru ocrotirea să
nătății în țara noastră se pune 
un accent deosebit pe măsurile 
de preîntîmpinare a bolilor. In 
concepția socialistă a ocrotirii 
sănătății latura curativă și cea 
profilactică formează o unitate. 
Măsurile de profilaxie, de pre
venire a bolilor, nu-și ating însă 
pe deplin obiectivele dacă nu 
se bucură de sprijinul activ el 
marii mase a populației și în 
mod deosebit ol tineretului.

Una din cele mai importante 
perioade de vîrstă din punct 
de vedere al măsurilor cu ca
racter profilactic o constituie a- 
dolescența. Intre sfîrșitul copilă
riei și atingerea stadiului adult 
se află o epocă de dezvoltare 
care este din foarte multe 
puncte de vedere hotărîtoare 
pentru restul vieții individului. 
Această epocă începe între 11

Sâîiâtalea ta — în mamaie tale I
Unele probleme 
sănătății tineretului

Prof. dr. C. Gh. Dimitriu

14 ani pentru fete și între 
și 16 ani pentru băieți și 
încheie in jurul vîrstei de
ani Ici fete și 25 ani la bă- 

In această perioadă se

Și 
14 
se 
20 
feți.
produce desăvîrșirea dezvoltării 
fizice. Dar și aici, ca o ilustrare 
a dialecticii, apar cînd nici nu 
s-a împlinit dezvoltarea și feno
mene de uzură, de im' ătrînire. 
Diferite cercetări scot de pilda 
în evidență faptul că nici nu 
s-a terminat bine dezvoltarea 
musculaturii și scheletului și în 
sistemul osteo-articular își fac 
apariția manifestări de uzură. 
Noi nu putem suprima uzura 
ganismului care se produce 
baza unor legi ale mote-iei 
Stă însă în puterea noastră 
facem ca ritmul de uzură să 
cit mai lent cu putință.
blemele medicale ale perioadei 
de dezvoltare sint atit de com
plexe și vaste îneît ele nu pot 
fi decît în parte și sumar cu
prinse în rindurîle de față.

In afară de uzura lentă bio
logică - există și uzura rapidă 
provocată de boli. Dacă in pe
rioada de care ne ocupăm re
zistența organismului la diferite 
boli infecto-contagioasă e ma- 
ximăi o problemă principală o 
constituie totuși focarele infec- 
țioase. Asnigda litote, infecțiile 
dentare, sinuzitele etc. pot 
avea urmări din cele mai gra
ve. Reumatismul acut, bolile de

or- 
pe 
vii. 
sâ 
fie 

Pro-

inimă sau de rinichi sînt de 
foarte multe ori urmarea unor 
infecții neîngrijite la timp. 
Așadar una din problemele 
majore ale acestei perioade 
este lichidarea diferitelor focare 
de infecție.

Procesul de uzură despre care 
am vorbit poate fi redus Io 
minimum dacă viața individului 
se desfășoară după anumite 
reguli, după o anumită disci
plină, într-un anumit ritm pe 
cît posibili constant Organismul 
uman are o mare capacitate 
de adaptare, el poate îndeplini 
munci grele și eforturi mari cu 
o uzură relativ redusă, insă se 
uzează mai repede dacă este 
supus unor solicitări neregulate, 
in care perioada de lincezeciă 
este întreruptă de cheie de mare 
tensiune. Sint oameni de 50 de 
ani care par de 35 și o4ții de 
35 care par de 50 ani. Dacă 
cm analiza substratul ocestu' fe
nomen vom găsi aproape fără 
excepție că între aceste cate
gorii de oameni nu este o deo
sebire de material din care 
sînt construiți, ci de condiții 
diferite în care viața sistema
tică a redus la minimum pro
cesul de uzură în timp ce via
ța neregulată crește considera
bil acest proces.

Plecrnd de la datele concep
ției pavloviste privind rolul 
scoarței cerebrale în reglarea

funcțiunilor organismului aș vrea 
să subliniez încă o problemă 
importantă și care ar părea la 
prima vedere că nu e legată 
direct de medicină. Este vorba 
de buna pregătire profesională. 
O pregătind profesională bună, 
deprindere^Remeinică din ado
lescență aWnei meserii sau pro
fesiuni permite dezvoltarea unor 
acte reflexe în care munca să se 
facă cu un efort minim și cu o 
încordare cît mai mică a siste
mului nervos central. O seamă 
de boli destul de -ăspindite ca 
hipertensiunea arterîalo, ne
vroza astenică sînt în multe 
cazuri legate de eforturi, de o 
încordare nervocsă care ar fi 
putut fi evitată cu o pregătire 
profesională sistematică.

După cum iți așterni, așa vei 
dormi — spunea vechea zicală. 
Ea își găsește o deplină apli
care în faptul că la maturitate 
individul va oglindi condițiile 
în care s-c desâvîrșît procesul 
său de dezvoltare.

Tineretul patriei noastre, prin 
grija partidului are la dispez- 
ție condiții minunate de viață 
și de muncă. Este neeeec'ă o 
muncă de educare, o indn:- 
mare continuă pentru ca tine
retul sâ știe sâ se bucure pe 
deplin de aceste condiții.

Lo fesătoria „Eleno Pave!“ din Capitală a fost amenajat un 
instructiv și bogat ,/Colț sanitar", Aci sint expuse numeroase 
planșe șî desene sugestive indicînd felul cum trebuie luptat 
i-npot'ivc a diferite maladii. De csemenea la „colțul sanitar" 
stou ia dispoziția muncitorilor multe broșuri, cărți, pliante pe 

teme de educație sanitară.

Cultura sanitară

tînăr, fie- 
trebuie sa 
la apărarea 
sănătăți, ca

Pentru a avea o bună state 
de sănătate trebuie să ți-o fău
rești și să ți-o cultivi, folosind 
toate condițiile favorabile ce sint 
create în prezent. Aceasta în
seamnă, așa cum spunea N. A. 
Semașco, unul dintre făuritorii 
sistemului sovietic de ocrotire a 
sănătății, că fiecare 
care om al muncii, 
participe conștient 
și întărirea propriei 
si a celei colectiva.

Tinerii, care în perioada șco
lară au fost înzestrați cu o sea
mă de noțiuni igienico-sanitar* 
în cadrul învuțămintului de cul
tură generală, au absolută ne 
voie să-și extindă și să adînceas- 
că cunoștințele primite și după 
terminarea școlii.

In întreaga țari, începiud cu 
centrele universitare fi termi- 
nind eu cele mai îndepărtate că
tune, medicii, diferitele cadre 
medico-sanițare, organizațiile cul
turale și obștești, desfășoară o 
activitate educativ-sanitari bo 
gata. Tinerilor li se creiazi ast
fel numeroase ocazii de a parti
cipa la conferințele și simpozioa
nele educativ-sanitare, la serile 
de întrebări și răspunsuri în. va
riate probleme medicale ; tine
rele fete, viitoarele mamet au 
posibilitatea să urmeze cursurile 
de inițiere igienico-sanitari, 
cercurile „școala mamei**, care 
se organizează pe întreg cuprin
sul țarii ele.

Lectoratele în care se prezintă 
probleme de igienă personală, 
sexuală, prevenirea bolilor vene
rice etc. cuprinand expuneri, 
urmate de obicei de discuții vii, 
pot de asemenea înarma tinerii 
cu cunoștințe sanitare.

Cu ocazia vizitelor medicale, 
la controalele periodice ce se 
fac in întreprinderi și instituții, 
in facultăți etc. tineretul are un 
bun prilej de a se sfătui cu me
dicii asupra unor probleme ce-i 
preocupă, poate cere tot felul de 
lămuriri.

In numeroase unități medi
cale se dau pe larg îndru
mări în variate domenii, atit în 
scopul prevenirii bolilor, cil și 
privitor la aplicarea justă a 
regimului de alimentație și 
de odihnă la cei bolnavi. In
tr-o serie de cabinete sto
matologice din țară, medicii 
fac expuneri și demonstrații 
practice asupra îngrijirii dinți
lor. Mulți sînt tinerii care s-au 
putut lămuri în mod concret de 
consecințele neglijării acestor 
„organe viiu, care 
tr-un strins raport
organism, și a căror 
poate determina boli

ță“, ca reumatismul! qfecțiuni 
cardio-vațculare, ale tubului di
gestiv etc. Tinerii pot și trebuie 
să folosească mai larg asemenea 
ocazii de a cunoaște lucruri pre
țioase pentru igiena lor perso
nală.

In ultimii ani au luat o mare 
extindere proiecțiile de filme 
medicale și educativ-sanitare, 
diafilmele etc. Tinerii ar trebui 
să asiste în număr cit mai mare 
la manifestările caravanelor 
cinematografice de educație sani
tară care, odată cu filme intere
sante, prezintă expoziții însoțite 
de conferințe, difuzează broșuri 
etc. Filme ca ..E apa oare r ino
vată1*, (traîiad pericolul consu
mului unei ape nepotabile), ^.41- 
coolismuT, apoi expoziția ..Cn> 
m pieream boble de uămd~. 
precum ți ahe numeroase fii 
na ft expoziții pe Beae 
dteffie trebuie m /te risăw^e 
de cit mai mulți timerx.

In toate unitățile azedteo-aoui 
tare se pot găsi M țelul de 
cărți, albume australe, oroșun 
ele. puse la dispoziUa populație., 
fiumot ia cursul uitimiât patru 
ani s-au difuzat peste lă mi
lioane exempiare tipărituri e-tis- 
eativ-sanitare care iadm-
mări practice din ce' 
riale domenii. Citind

Educația fizică
I

•••
ta 
f'

bolnavi, lipsiți de agilitate, 
suplețe, aproape „bătrîni“. Tine
ri ’ și tinerele care evită practi
care» culturii fizicii, prezintă o 
slăbire a peretelui abdominal și 
crep* urmare apar adesea feno
mene neplăcute ca greutate în 
stomac, ârsuri, îmbolnăviri abdo- 
•iMnale oi gaze, consîipație etc. 
Nteoracîicarea culturii fizice 
±rre la diverse tulburări și ^n 
schimburile nutritive din orga
nism : apar obezitatea și alte 
afecțiuni la baza cărora sta de- 
zercilibrui metabolismului bazai.

Știința medicală arată cu tărie 
că ta scopul întăririi sănătății 
și calirii organismului tineretul 
trebuie să practice larg cultura 
fcz.că.

Pe*itm aceasta se recomandă 
să sț facă călirea erganis- 
nrrkii primăvara sau vara, prin 
Hcoirea factorilor naturali: 
ao*_ cer, so»'*, insotite de ew- 
Cth Oda*a incepirt* aces
tea. sâ se cortnrae neinterup* 
b de zi ptaă Ia adinei bstrineTe.

O forma de prart*>are a exer- 
cHtiser fizice, extrem de accesi
bilă es»e gimnastica igienică de 
dimineață. Ea se execută zHnrc 
timp de 8-10 minute, cu feres
trele larg deschise, și constă din 
exerciții fizice ușoare însoțite de 
respirație și igienă individuală.

In timpul procesului în pro
ducție putem folosi gimnastica 
distractivă (de angrenare), pau
ze de cultură fizică și gimnas
tica de cUipă 
introductivă s

se află in
cit întregul 

neingrijire 
„la diston-

(Munca rațională 
și via(a sufletească

armonioasă
Acad. A. Kreindler

Multe boli mintale șl multe 
nevroze încep să se manifeste 
încă din tinerețe și de aceea e 
bine să cunoaștem felul în care 
de cele mai multe ori le putem 
evita.

în linii generale se poate spu
ne că două mari principii stau 
la baza profilaxiei acestor boli 
și anume : satisfacția muncii pe 
care o îndeplinește individul și 
o întrebuințare rațională a tim
pului liber.

Faptul că în societatea socia
listă cel ce muncește știe că 
lucrează pentru el însuși și nu 
pentru profitul unor exploata
tori face ca munca să dea omului 
cele mai mari satisfacții. De o 

importanță în păstrarea 
bune sănătăți mintale este 
și felul în care ne organi- 
munca, felul în care mun-

Cultura fizici constituie un im
portant mijloc de întărire a să
nătății oamenilor muncii, a tine, 
retului.

Mijloacele de cultură fizică 
simple și accesibile: enrdti:te 
fizice, mișcările active, munca 
fizică ridică tonusul vital ți re
zistenta (^suturilor, amelioreaaa 
și intensifica metabolismul bazai, 
influențează activitatea organis- 
mului spre binele lui.

Practicarea culturii fizice îm
bunătățește circulația singeiui, 
și. dozata rațional constituie un 
mi Joc deosebit pentru fortifica
rea mușchilor inimii. In urna 
activități, mușchilor se produce 
accelerarea circulației ș: de a:~ 
se i-nbunâtaieț> «provizionarra 
crmerului cu singe. De aceea 
pentru Batanea -«irasce uei. me
dici secoraăndă eserclii fczee 
care «cnxikrează srstsmi ner
vos. noEratf r -epaos <i«en*to 
ta»* ts»e bme ccncaejt oe ase
menea rezultatul b«wfă câtor al 
cui tun. fizice asupra aparataiv: 
respirator, abserv-iu.se o creș- 
tera simțitoare a capacității vi
tale prin creșterea forai mușchi
lor respiratorii și a elasticității 
putmorriior

Absența îndelungată a activi
tății exercițiitor fizice se reflecta 
negativ in înfățișarea formelor 
exterioare, in existența așo-zise- 
lor deformații aie toracelui, ab
domenului. care pe Ungă aspec
tul urit, dăunează diferitelor or- __ . „
gane interne din cavitatea tor a- tica de diyșă lucru. Gimnastica
cică și abdominală. Aspectul introductivă se execută timp de
unor astfel de tineri este de oa- 7-10 minute înainte de Începerea

lucrului și constă din tfteva 
exerciții care au scopul de a an
grena cît mai rapid organismul 
în procesul de producție. GUn- 
nastica din ti-mpul producției are 
ca scop de a înlătura oboseala 
prin efectuarea unor exerciții fi
zice, care angrenează alte grupe 
mușchiu’are insuficient sau de
loc folosite în timpul producției. 
Gimnastica de după producție, 

_ urmată de duș. are ca scop reve
nirea treptată a organismului.

Tn scopul călirii organismului 
sînt de asemenea foarte reco
mandabile plimbări pe jos, în 
special cînd timpul este frumos, 
plimbări prin parcuri, grădini și 
practicarea diferitelor sporturi și 
a turismului.

Pentru practicarea diferitelor 
sporturi, tineretul nostru trebuie 
sa se hiscrie în asociații spor
tive și cioburi. înscrierea la o 
secție oe ramuri de sport, dă 
posibilitatea de a se practica in 
mod organiza: cu 2-3 antrena
mente săptăminal sportul prefe
rat.

Turismul este — la riadul Iui 
— un mijloc excelent pentru 
păstrarea sănătății onudui adu- 
cînd vioiciune, înviorare, forțe 
noi și energie.

Dr. RADU NICOLAE

procesul muncii trebuie să 
ne dozăm astfel eforturile îndt 
să nu ajungem la epuizare. Obo
seala este un fenomen normal. 
Ea ne avertizează că am atins 
maximul de capacitate a organis
mului șî că este necesar să ne 
odihnim pentru a ne reface for
țele și pentru a putea munci din 
nou. Acest ritm continuu și al- 
ternînd de muncă și oboseală 
este un ritm normal. Dacă nu 
ținem seama de semnalul de 
alarmă dat de oboseală, dacă 
perseverăm să lucrăm pînă la 
epuizare, refacerea organismu
lui se va face muit mai greu. De 
obicei însă fenomenele de epui
zare nu vin din pricina supra
solicitării în muncă, ci de la o 
muncă nerațională. Munca pe 
care o facem trebuie să fie ordo
nată, bine orinduită

întrebuințarea rațională a o- 
reior de odihnă are o mare im
portanță pentru a feri organis
mul de suprasolicitări. Desigur 
că este recomandabil ca cel a 
cărei activitate este sedentară să 
se ocupe mai mult cu sportul, 
iar cel care desfășoară o acti
vitate in mare parte de or
din fizic, în aer liber, cum 
e muncitorul agricol să-și umple 
timpul liber mai mult cu preo
cupări de ordin cultural. Impor
tantă este o alternare justă în- 
tre preocupări intelectuale și o- 
cupații 
care-și 
fabrici, 
cînd o 
tra un 
lor lui 
moașele noastre 
radio, citind o carte, aciivînd în 
echipa artistică a clubului sau 
într-un cerc de pictură, vizio- 
nind un film sau un spectacol 
de teatru ete.

O rațională întrebuințare a 
timpului liber o constituie prac-

fizice. Astfel, muncitorul 
petrece orele de lucru in 
la strung, in mine, fă- 

muncă fizică își va păs- 
bun echilibru al funcții- 
cerebrale ascultind fru- 

programe de

ticarea sportului, și, accentuez 
practicarea lui efectivă. Considei 
însă că faptul de a asista numa 
la performanțe sportive nu poati 
înlocui în niciun fel practicare; 
efectivă a sportului.

Un factor important în gene 
za nevrozelor îl constituie stă 
rile conflictuale familiare, pro 
fesionale etc. Putem noi să evi 
tăm aceste conflicte ? Puter 
să ne încumetăm să facem 
profilaxie și în această privin 
ță ? Eu cred că da, mai cu deo 
sebire în condițiile actuale al 
unei societăți care construieșt 
socialismul. în societatea socia 
listă omul este un ajutor și u 
prieten al omului. Intr-o astfe 
de societate stările conflictual 
care pot lua naștere sint de 1 
început mai reduse ca numai 
cauzele lor fiind și ele mai redu 
se. Pe de altă parte educația cc 
munistă ne ajută să ne ințele 
gem mai bine unii pe alții, s 
discutăm deschis între noi și s 
rezolvăm prin aceasta multe cor 
flicte; tovarășii noștri de mur 
că și viață vor să ajute să r< 
zolvăm problemele grele car 
se ivesc uneori în cursul vieț 
noastre. Simțim cot la cot c 
noi oameni care ne sint tovară: 
și prieteni.

Acum cîteva luni am discut 
cu un coleg sovietic, conducă ti 
ruî unui institut de cercetări c 
boli nervoase și mintale despt 
problema nevrozelor. El mi- 
afirmat că în Uniunea Sovietic 
numărul bolnavilor de nevroî 
este în continuă scădere ceea < 
pledează pentru faptul că în g< 
neza nevrozei stările conflictu. 
le își au o rădăcină social 
ceea ce pledează pentru fapti 
că într-o societate socialistă i 
cești factori generatori de ni 
vroză devin din ce în ce m 
rari și mai puțin eficienți. Sîi 
convins că în societatea corni 
nistă nu vor mai exista nevros 
și se va vorbi de ele așa cu 
vorbim noi acum de epidemii 
de ciumă din evul mediu, cai 
au dispărut pentru totdeauna.

Deocamdată însă nu putei 
uita că în țara noastră mai a< 
ționează încă factori care gem 
rează stări conflictuale. Es 
vorba de rămășițele ideologie 
moralei burgheze care mai pei 
sistă în conștiința unor oamei 
și care duc la comportări nesăni 
toase : huliganism, atitudine bn 
tată față de femei, scandalul 
injurii etc. Profilaxia cea m: 
activă în acest domeniu al st: 
rilor conflictuale generatoare c 
dezechilibru fizic și care-și a 
izvorul în răbufnirile rezidurih 
moralei burgheze constă în con 
baterea energică a tuturor mari 
testărilor rămășițelor capitalii 
muîui din conștiința unora.

iaienrsL

IDr. P. PENeiU 
șe/ de secție in Institutul de 

igienă și sănătate publici

Regimul de alimentație
Funcții vitale ale organismului 

ca : respirația, circulația stn- 
gelui, digestia, contracția muș
chilor etc. nu se pot desfășura 
iar organele respective nu-și pot 
reface țesuturile și celulele de
cît prin introducerea ta organism 
a substanțelor nutritive adică 
a hranei de fiecare zi.

0 hrană compusă într-o pro
porție cit mai rațională de ali
mente naturale, astfel preparate 
îneît să fie cît mai gustoase ca : 
zarzavaturi, fructe, cereale, lap
te, carne și ouă, este cea mai 
utilă pentru organism. Trebuie 
să ne ferim să mărim „pofta de 
mîncare“ prin ațîțarea artificială 
a gustului cu tot felul de 
d-imente (ardei, piper, 
etc.).

Alimentația rațională L. 
inează de asemenea și folosirea 
hranei ta funcție de vîrstă sau 
de felul muncii. Sigur că altele 
sînt cerințele alimentare ale u- 
nui copil sau tînăr în perioada ----- x.--- _e _i unu^

cum 
mun- 

sau

con- 
alcool

jnscm-

și legume crude, în mu- 
unt etc., apoi sărurile mi- 
(sarea de bucătărie țn 
rind, calciu, fosfor, mag- 
potasiu) care se găsesc

Profilaxia adolescentului
boli ale perioa-Multe tulburări și __

dei adulte de viață, cum stat arterios- 
cleroza și consecințele ei. bolile de 
inimă, tuberculoza, afecțiunile^ cronice 
hepato-digestive, unele tulburări neu- 
ropsihice, sint ta “K “
secința lipsei de 
tate in copilărie, 
rețe.

In lupta contra

mare măsură con- 
grijă pentru sănă- 
adolescență și tine-

,„r,~ _____ factorilor care con
diționează bolile și tulburările stării 
de sănătate, adolescenții și tinerii 
cad în număr mai mic învinși, decît 
alte contingente de populație. Dar a- 
ceste tulburări și boli, chiar dacă apa
rent se vindecă, pot adesea pregăti 
terenul pentru o invaliditate înainte de 
vreme a fncividului. Prevenirea aces- 
toT boli și tulburări este mai ușoară 
la adolescenți și tineri, dacă ținem 
seama de capacitatea biologică de 
rezistență a acestora la agresiunile 
factorilor vătămători. De aceea e ne
cesar ca tinerii să dea o mare atenție 
factorilor, mijloacelor, care duc la 
■prevenirea bolilor.

Surmenajul și tulburarea stării de 
sănătate apar mai ales în cazurile în 
care tînărul sau adolescentul pierde 
somnul de noapte care trebuie să fie 
de 8-9 ore, cina abuzează de tutun și 
de alcool, cînd preferă o petrecere in
tr-un local în locul unei plimbări sau 
excursii sau în locul unei activități 
sportive. Munca nerațională, pregăti
rea examenelor „în asalt“, pregăti, 
rea lecțiilor noaptea, fără organizarea 
nici a timpului liber, nici 
de lucru, sînt cauze ale 
lui.

a timpului 
surmenaj u-

★
Tulburările de pubertateTulburările de pubertate (14-18 ani) 

se pot manifesta prin tulburări de 
creștere, slăbire sau îngrășare excesi
vă, rămânerea în urmă a înălțimii sau 
din contră creșterea exagerată în 
înălțime, neregularități ale ciclului lu
nar sau modificări ile firii (nervozi- 
tate, închiderea în sine, oscilații ale 
dispoziției etc.). Un regim de viață 
sănătos, cu' o îmbinare judicioasă a

activității fizice cu cea intelectuală, 
și unele tratamente dietetice și endo
crine, pot să corecteze aceste tulbu
rări. Să nu se neglijeze stările de emoti
vitate care tulbură comportarea normală 
(în societate, la examene), stările de 
iritabilitate crescută, tulburările som
nului în sensul nevoii crescute de somn 
sau insomnie, somnului agitat, dure
rea de cap durabilă după efort, slă
birea capacității de concentrare și de 
reținere, modificări ale dispoziției în 
sensul tristeții sau veseliei nemotiva
te și să se ceară păreTea specialistu
lui. Simptome de felul celor enumerate 
mai sus reflectă afecțiuni ale sistemu
lui nervos, sint semnalul unei o'ere- 
g’lări psihice. Adresîndu-se medicului 
tânărul va primi in-dicații precise fie 
cu privire la medicamentele ce tre
buie luate, fie cu privire la regimul 
de viață, odihnă, alimentație ce tre
buie respectat pentru a se preveni a» 
gravarea afecțiunilor.

Este de asemenea indicat să se adre
seze medicului cu încredere și deschis

cel ce prezintă o tendință de compor
tare neobișnuită în relațiile eu sexul 
opus.

Este foarte important pentru pre
venirea bolilor și tulburărilor stării de 
sănătate la adolescenți și tineri con
trolul medical sistematic și general al 
acestora cel puțin o dată pe an. Nici 
un tînăr muncitor, elev, student nu 
ar trebui să rămînă în afara lui. Să 
se prezinte la acest control cînd i se 
cere și să-l pretindă din proprie ini
țiativă, acolo unde acest examen nu 
se face organizat. Pentru mu-lți tineri 
căsătoriți sfatul medicului cerut la vre
me poate preveni tulburări în dome
niul vieții conjugale.

Tineretul trebuie să gîndească la 
sănătatea lui nu numai ca la un bun 
personal, ci cu conștiința că aceasta 
are o valoare imensă socială.

Dr. GH. TANASESCU
șef de secție tn Institutul de igienă 

ți sănătate publică

de creștere și altele ale 
adult sau bătrîn. După 
există alte nevoi în hrana 
ctitorilor cu muncă grea 
mai ușoară, o ostașilor, intelec- 
tuaililor, sportivilor etc.

Totuși indiferent de vîrstă sau 
de felul muncii alinreTutațiia ra
țională trebuie să asigure prin
cipiile nutritive de bază adică:

1. Proteinele indispensabile 
creșterii și arderilor din orga
nism și care se găsesc în: car
ne, ouă, lapte și derivate, 
gume, cartofi, pîine. Ele 
trebui să predomine în 
oada de creștere a organismului. 
La băieți creșterea cea mai mare 
are loc la 16 ani, iar la fete la 
15 ani. în această perioadă, a- 
dole seen tul va miînca m ai multe 
zarzavaturi și mai multă carne 
decît adultul.

2. Substanțele energetice (în 
zahăr, făinoase) de asemenea la 
tineri vor fi în 
cută pentru a acoperi 
ieiile mari de energie care 
fac prin joacă, sporturi sau 
ci. De aceea u-n tînă

fructe 
râturi, 
nerale 
primul 
neziu, 
în legume și zarzavaturi m cea 
mai mare cantitate. Pe lîngâ 
toate substanțele este necesară și 
apa (1500—2000 gr.).

Muncitorii, sportivii, intelec
tualii trebuie să știe, de pildă, 
câ laptele și derivatele lui 
(brînză, iaurt) le procură o al- 
buminâ mai buna decît carnea, 
și că le va ușura eforturile 
scurUndu-le perioada de odihnă; 
trebuie reținut de asemenea că 
laptele, zarzavaturile conțin și o 
cantitate mare de fosfor, element 
foarte important m funcționarea 
mușchilor și a sistemului ner
vos. Iată încă un sfat pentru 
sportivi: ei trebuie sâ nu con
sume prea multă sare deoarece 
aceasta provoacă o sete exce
sivă. Cantitatea prea mare de 
lichide va îngreuna munca ini
mii oare și așa are de făcut o 
muncă in timpul efortului mus
cular, iar mușchii fiind și ei 
îmbibați cu apă vor lucra greu.

In ce privește intelectualul,

munca lui se Îndeplinește făr 
atita cheltuială calorica, ca I 
munca fizică. De aceea, alirr.er 
tația lui va cuprinde mai puțir 
alimente energetice. își va < 
lege alimente mai ușor mistu 
bile pentru ca singele să n 
stea prea mult timp la organe: 
digestive și sa împiedice astfi 
creierul la lucru. Buna funcții 
nare a creierului este de asem 
nea împiedicata și de substanțe 
excitante ca băuturi alcoolic 

in alimentația rațională tr< 
buie sâ ții seama nu numai c 
ceea ce trebuie sau nu trebui 
sa ir.ăninci ci și de modul cm 
trebuie sâ măninci. Astfel, 
foarte important sâ se mâninc 
la orc regulate, pentru a nu < 
duce o perturbare in activitate 
glandelor digestive (ficat, par 
creas etc.). Să se mănînce 
mese pe 
și seara, 
partizată 
activitate 
fie luată 
mare de 
la sută, prinz 50 
20 la sută).

zi : dimineața, prin 
Rația sa fie astfel r< 
înc t în perioada c 
cea mai intensă s 
și cantitatea cea m; 

alimente (dimineața < 
la suta, sear

DR. 1. PASGARIH

cantitate cres- 
cheltu- 
î se 
mun- 

tînăr tre
buie să consume zilnic 5—600 
gr. de pîine, zahăr, făinoase, 
cartofi.

3. Grăsimile, care intră și 
ele în substanțele energetice de
oarece arderea lor în organism 
produce de asemenea energia 
necesară organismului.

Pe lingă acestea, din alimen
tație nu trebuie să lipsească vi
taminele care se găsesc iu

microradio»Tineri muncitori bucureșteni Io controlul 
grafic.



Cît mai m
munclto

uiți tineri 
ri-elevi

(Urmare din pag. l-u) 

înconjurați invățînd cu sîrguință. 
în primul semestru al acestui an 
școiar din cei 64 elevi munci
tori din clasa a VII]-a doar un 
singur elev a avut o corijentă. 
Elevii claselor a IX-a, a X-a și 
a XI a au promovat integral pri
mul trimestru, iar marea majo
ritate a elevilor muncitori au 
medii peste 7.

In Atelierele C.F.R. „16 Fe
bruarie" mai există insă mulți 
tineri dornici să învețe, care în
deplinesc condițiile să urmeze 
cursurile școlii medii. Aceștia vor 
începe cursurile în viitorul an 
școlar. Sub conducerea organi
zației de partid, conducerea în
treprinderii. comitetul de între
prindere și organizația U.T.M, au 
discutat cu fiecare tînăr din sec
țiile cazangerie, montaj-loco- 
rrotive, strungărie, lăcătușerie 
etc., le-au vorbit despre necesi
tatea de a-și forma paralel cu 
cultura de specialitate și o temei
nică cultură generală. Comisia 
do selecționare a ales pe cei 
mai buni tineri muncitori în 
producție și i-a îndrumat să ur
meze cursul de pregătire. 88 de 
tineri de la Atelierele C.F.R. „18 
Februarie" s-au înscris la aceste 
cursuri. In orele după amiezii 
spațioasele săli și laboratoare 
ale Școlii medii nr. 14. le-au 
fost puse la dispoziție. Din 88 de 
tineri, numai 5 frecventează Insă 
aceste cursuri. De asemenea, 
unii dintre tineri, cum ar fi de 
pildă Lorenczi Arpad și Chtfor 
Dumitru de la secția l-a montaj 
locomotive, Bocean loan și Is
pas Nicolae de la secția cazan
gerie, Drăghici Constantin de la 
secția mecanică au renunțat 
complet la aceste cursuri. Care 
este cauza ? De ce nu merg ti
nerii muncitori la cursurile de 
pregătire ? Răspunsul este acesta : 
Conducerea Atelierelor C.F.R. 
„16 Februarie” nu le-a creat 
acestor tineri condițiile necesare 
pentru a frecventa cursurile cu 
regularitate. Preocuparea față de 
tinerii muncitori care vor să în
vețe s-a oprit numai la mobili
zarea lor pentru a se înscrie ta 
cursuri .Dacă ei le pot frecventa 
In mod efectiv, dacă au materia
lele necesare studiului, dacă cei 
care frecventează cursurile stu
diază temeinic sau nu, toate a- 
ceste chestiuni au ieșit din sfe
ra preocupării conducerii Atelie
relor C.F.R. „16 Februarie". 
Acești tineri lucrează prin rota
ție, în două sau trei schim
buri, și nu pot frecventa cursuri
le decît atunci cind lucrează in
tr-un schimb care nu coincide 
orelor de școală.

Se pune Întrebarea : există sau 
nu posibilități pentru ca și tine
rii muncitori de ta Atelierele 
C.F.R. „16 Februarie" să frec
venteze cursurile de pregătire? 
Da 1 Există. E necesară numii o 
mai mare răspundere față de pre
gătirea acestor tineri, o mai 
mare răspundere pentru respec
tarea drepturilor ce le sînt create 
acestora prin hotărîre. In mod 
concret fiecare maistru șef de 
secție productivă trebuie să a- 
nalizeze posibilitățile pe care le 
are pentru a repartiza în schim
buri convenabile pe cei care sînt 
însoriși la cursurile de pregătire. 
Acolo unde aceste posibilități 
sînt reduse sau nu există, să se 
ia măsura ca tinerii să se pregă
tească chiar in incinta ateliere
lor.

Și bune și rele
Pînă la 1 februarie în regiu

nea Hunedoara peste 710 mun
citori s-au înscris să urmeze 
cursurile de pregătire pentru 
școala medie serală.

Pentru recrutarea și selecțio
narea celor rnai buni muncitori 
s-a desfășurat o muncă bine 
organizată, s-au constituit co
misii raionale, orășenești și în 
fiecare întreprindere. Aceste co
misii s-au îngrijit să se creeze 
cele mai bune condiții pentru 
desfășurarea cursurilor de pre
gătire. să fie alese cele mai 
bune cadre didactice care să pre
dea la aceste cursuri iar munci
torilor să li se creeze toate posi
bilitățile frecventării acestora.

La I.C.S.H.. de pildă, frec
ventarea. regulată a cursurilor 
de pregătire e o problemă co
lectivă. De aceasta se ocupă în 
special subcomisiile create pe 
sectoare de muncă. La secția 
mecanic șef sînt 22 tineri mun
citori și toți urmează cursurile 
de pregătire zi de zi. Aceasta 
pentru că maiștrii și muncito
rii mai vîrstnici îi ajută și-i 
stimulează pe cei care învață. 
Maiștrii Corcec Pavel și Moga 
Emilian îi ajută pe cursanti în 
însușirea materiei, iar Kiss Vie- 
tor îi îndeamnă adesea : „fiți 
și la carte ca la muncă, să nu 
ne faceți de rîs“; Moisescu 
Viorel, secretarul de partid la 
parcul I îi mustră pentru o 
simplă întirziere Ia școală.

însuși directorul general, tov. 
Cogan Alexandru se ocupă de 
munca elevilor, participă la șe
dințele de analiză a muncii lor, 
vine la școală la cursii de pre
gătire de cîte 2—3 ori pe sap- 
tămîna.

Asemenea exemple sînt nu
meroase : la Combinatul side
rurgic „Gh. Gheorghiu-Dej “, în 
centrele din Valea Jiului ca și 
la întreprinderile din Cugir, Că- 
lan, Orăștie, Simeria etc.

Există o preocupare continuă 
nu numai pentru crearea con
dițiilor necesare ca tinerii 
muncitori să poată urma cursu
rile, ci și pentru modul in care 
se desfășoară cursurile.

In numeroase ședințe ca și la 
o recentă consfătuire privind 
învăță mîntul seral și fără frec
vență care a avut loc la nive
lul regiunii, organizate sub con
ducerea comitetului regional de 
partid s-a analizat munca pro
fesorilor care sînt chemați să-i 
sprijine pe muncitorii-elevi. Pro
fesorii se străduiesc să-l cu
noască pe fiecare elev, să exem
plifice noțiunile teoretice cu a- 
plicații din munca lor. să lege 
tot mai mult cele predate de 
activitatea practică. Au fost 
organizate și unele dezbateri în 
legătură cu metodele cele mai 
adecvate de predarea lecțiilor 
lă cursurile de pregătire. Au 
fost combătute tendințele unor 
profesori de a preda la un ni
vel prea înalt cît și practica 
dăunătoare a unor profesori ca
re neglijau conținutul științific 
al lecțiilor. Unii profesori nu 
acordă atenție modului ta care 
iși însușesc cursanții materia. 
Astfel mai sînt cazuri cum ar 
fi de pildă la Uricani și Lu- 
peni unde muncitorii pleacă de 
la școală fără a fi înțeles cele 
predate.

La mai toate școlile serale 
din regiune materialul didactic 
este insuficient. La multe școli 
ca cea din Lupeai secțiile raio
nale de învătămînt trimit me
reu material didactic care exis
tă în cantități suficiente. De 
asemenea, la unele școli medii, 
directorii de la cursurile de zi 
nu pun la dispoziție pentru 
cursurile de pregătire materia
lul didactic Atitudinea unor a- 
semenea directori și profesori, 
responsabili de laboratoare « 
nepermisă și trebuie combătută. 
La fel olum trebuie combătută 
și părerea unor profesori că la

cursurile 
material 
lovii au 
practică.

A existat o atitudine justă 
pentru ca la cursurile de pre
gătire să predea cadre didac
tice fruntașe, cu multa experi
ență pedagogică. La Hunedoa
ra, de pildă, predau Tăndău 
Augustin și Ciolan Anatolie, 
directori de școală la cursurile 
de zi, inginerul Vlad Tiberiu, 
profesorul Tempeanu Coriolan, 
Buour Valeria și alții — toti 
profesori la cursurile de zi ale 
școlii medii. E adevărat că a- 
ceste cadre se achită cu con
știinciozitate de sarcinile ce le 
revin, dar ar fi fost bine ca și 
cursurile de pregătire să se 
desfășoare la școala medie se
rală sub conducerea directoru
lui școlii medii serale. Muncito
rii care urrjează cursurile de 
pregătire vor fi elevii școlii se
rale și aceasta este direct in
teresată de buna lor pregătire.

sera le nu e nevoie de 
didactic pentru că fi
de acum expeijjipnță

Directorii școlilor serale fac 
parte și din comisiile de selec
ționare, profesorii de la seral 
vizitează întreprinderile și cu
nosc bine specificul muncii ele
vilor. De ce atunci nu se 
ocupă școala serală de pregă
tire ?

In unele localități numărul 
celor care intră să urmeze 
cursurile de pregătire este mic. 
Conform regulamentului de 
funcționare a cursurilor în aces
te cazuri nu se pot deschide 
cursurile. In regiunea Hunedoa
ra asemenea situații 
școala medie Calan, 
Cloșca și Grișan" din 
ha, Simeria, Lonea. 
profesări s-au angajat 
ajute pe viitorii elevi 
voluntar in pregătirea 
fel cursurile de pregătire s-au 
deschis și în aceste localități.

Cursurile 
au început 
mai există, 
depărtate.

Raidul întreprins în cîteve întreprinderi 
levat un fapt îmbucurător: că există o vie

sînt la 
„Horia. 

Alba lu- 
Numeroși 
însă să-i 
în mod 
lor. Ast-

de pregătire abia 
și anumite greutăți 
Ele pot îi însă în

I din țară, ne-a re- 
preocupare pentru 

a da viață sarcinilor reieșite din Hotărîrea 6.0. al P.M.R. și a 
Consiliului de Miniștri privind îmbunătățirea invățămtatulul se
ral șl fără frecvență de colturi generală șl superior.

Astfel, In întreprinderile citate conducerile Întreprinderilor, 
comitetele sindicale, organizațiile U.T.M., sub conducerea or
ganizațiilor de partid, au desfășurat o intensă muncă politică 
In riadul tinerilor muncitori mobilizindu-i să se pregătească cu 
seriozitate pentru a deveni elevi; an selecționat pe cei mal 
buni dintre tinerii muncitori pentru cursurile de pregătire și 
multora dintre ei le-au creat condiții pentru a putea învăța, ața 
cum prevede Hotărirea.

Această activitate este abia la început. Ea trebuie conti
nuată și intensificată. Organizațiile ll.T.M. trebuie să se preo
cupe pentru ca toți tinerii care Îndeplinesc condițiile oerute pen. 
tru a deveni elevi, să fie încadrați in cursurile de pregătire, să 
controleze îndeaproape cum se pregătesc cursanții, să urmă
rească frecvența la cursuri, să-i mobilizeze pe tinerii specia
liști din întreprinderi pentru a-i ajuta in studiu pe viitorii elevi, 

întreprinderile trebuie s* manifeste mai multă preocupare 
pentru ca tinerii care au fost înscriși la cursurile de pregătire 
să aibă toate condițiile de a participa la aceste cursuri : să-i 
repartizeze intr-un schimb corespunzător sau să organizeze 
cursuri de pregătire dimineața șl seara. De asemenea este ne
cesar să se amenaieze in uzine săli de studiu unde tinerii mun
citori să se poată intilni să învețe, să li se procure material bi
bliografic necesar, iar specialiștii din uzine să-i controleze În
deaproape și să-i ajute pe cursanți in studiu, trebuie păstrată 
o strinsă legătură cu școala, cu profesorii care predau la cursul 
seral, in vederea ajutorării fiecărui cursant.

„Nici un tinăr care s-a înscris la cursul seral de pregătire 
să nu abandoneze Învățătura*; „Nici un tinăr muncitor care, 
îndeplinește condițiile de a deveni elev să nu rămfnă in afara 
școlii". — Acestea trebuie să fie obiectivele sub semnul cărora 
organizațiile U.T.M. să-și desfășoare activitatea in vederea spri
jinirii invățămintului seral.

Biblioteca Fabricii de rulmenți din Bârlad este mult frecventata de muncitorii, tehnicienii. Ingi
nerii șl funcționarii acestei Întreprinderi.
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la curind pe ecranele Capitalei va rufa un nou fMm rominesc Este vorbo de fifcnul artist": 
„Telegrame".

Festivitatea inmînăril unor distincții 
artiștilor plastici care au fost premiați 

la expoziția internațională de cărți 
de ia Leipzig 
nală a cărții de la 
Leipzig, unde țara 
noastră 
medalii
medalii 
medalii 

Artistul 
Ion Jalea,

Joi dupâ-amiazd a 
avui loc la sediul 
Vniunii Artiștilor 
Plastici din R-P- Ro- 
mină festivitatea in- 
minării distincțiilor 
artiștilor plastici care 
au fost premiafi la 
expoziția inlernațio-

a obținut 6 
de

de
de

aur, 4 
argint ți 9 
brrrnx. 
poporului 
prețedin-

tele Uniunii Artiști
lor Plastici din R-P- 
Romină a luminat 
medaliile celor pre
miafi ți le-a urat 
noi succese in activi
tatea lor creatoare de 
viitor.

• in sala sporturilor de la 
Floreasca au continuat joi după- 
amiază întrecerile din cadrul 
primei ediții a campionatului in
ternațional feminin feroviar de 
volei. Echipa R.P. Romine a ob
ținut a doua victorie întrecind 
cu scorul de 3—0 (9, 12, 7) 
echipa R.P. Polone. Un nou suc
ces a repurtat și echipa U.R.S.S, 
care a învins cu 3-—0 (11, 3, 

I 14) echipa R. Cehoslovace.
Competiția continuă astăzi de 

la ora 17 ou meciurile : R. P» 
Ungară—R.P. Polonă, și R. P* 
Bulgaria — R. Cehoslovacă. In 
continuarea programului amato
rii de volei vor putea urmări 
meciul amical dintre echipele 
masculine ale cluburilor Dinamo 
și Rapid.

0 Cel de-al 27-lea campionat 
unional de șah a continuat după 
o zi de odihnă cu disputarea 
partidelor programate în runda 
a 10-a. Marele maestru Viktor 
Korcinoi a obținut o noua vic
torie, âștigînd în 36 de mutări 
la Polugaevski. Gheller l-a în
vins pe Taimanov și Krogius pe 
Soharov. Partidele Badjirov—Neit 
Suetiu—Lutikov și Averbach— 
Simaghin s-au terminat remiză. 
Petrosian a întrerupt cu șanse 
de ciștâg la Gufeld. După 10 
runde, în clasament conduce 
Korcinoi cu 7l/i puncte, urmat 
de Krogius cu 7 puncte.

0 In cadrul sferturilor de fi
nală ale Cupei campionilor eu
ropeni la fotbal, miercuri seara 
s-au întâlnit la Barcelona echi
pele F.C. Barcelona și Wolven- 
hampton Wanderers, campioana 
Angliei. Fotbaliștii spanioli au 
cîșligat cu scorul de 4—0 
(2-O).

0 intr-un meci de 10 reprize 
desfășurat la Viena, boxerul ma
ghiar Laszlo Papp 
puncte pe boxerul 
categoria semi-grea

l-a învins la 
american de 
Lou Perry,

(Agerpm)

Mtine, 13 februarie

PREMIERĂ
Mecanizatorii din 

Ti-nâveni, Hârman, 
Rupea, Făgăraș și 
biu au terminat cu 
devreme decît anul 
pa rația mașinilor și 
pentru campania agricola 
primăvara.

Ei au început -epararea ba- 
toaelor, seceTOtorilor-legâtorl.

(Agerpres)

S.M.T.-urile 
Sighișoara. 
Turnișor-Si- 

30 zile mai 
trecut re- 

tractoarelor 
de

Cinematograful
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I. C. Frimu, Gheorghe Doja, 1 
Mai : N-a fost In zadar; Ma. 
gharu, Elena Pavel, Moșilor, N. 
Bălcescu : 105 lo sută alibi; V. 
Alecsandri, Lumina, înfrățirea 
între popoare, Olga Bancic : Des. 
pre prietenul meu; Central, 
8 Mai : Haiducii din Rio- 
Frio; Victoria, Donca SImo, 
G. Coșbuc : Singe alb ; 13 Sep_ 
tembrie, Flacăra : Părinți șl 
copii; Maxim Gork* : întâlni, 
re cu viața; Timpuri Noi, Alex. 
Popov: Program de filme docu. 
meniare Și de desene animate 
Tineretului: In căutarea comorii ț 
8 Martie, Ftereasca : Ștrengarii ț 
Grivite : Bravul soldat StuejH 
(airbele serii) ; V. Roaită, G. Ba. 
covia, 30 Decembrie: Ceasul sji 
oprii la miezul nopții; Cultural; 
Poemul mării; Unirea, 16 Fe
bruarie : Mumu; Q David : ML. 
siune periculoasă; Alex. Sahia, 
Drumul serii; Lili; Munca : An, 
dreika.
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La concursul PRONOSPORT
ar. 6 din 7 februarie s-au obținut premii importantei

18.520 lei cu 12 rezultate.
1.185 lei cu 11 rezultate și
174 lei cu 10 rezultate.

Și la concursul din 14 februarie, care se închide SIA1BATA 
SEARA, puteți obține asemenea premii.

Ia plus, rețineți că toate variantele depuse fa cursul lunii 
FEBRUARIE, participă și la un FOND SUPLIMENTAR de 
200.000 lei.

în ajutorul celor ce învață în cercurile pentru studierea Statutului U.T.M.

Statutul — legea de bază a activității U.T.M., 
calitatea de membru al U.T.M., 

îndatoririle și drepturile utemiștiior
(Urmare din nr. 3341)

Utemistul, conștient că fără 
cunoștințe nu poți fi de folos po
porului muncitor pe măsura for
țelor tale, trebuie să considere în
vățătura nu numai ca un drept 
minunat asigurat de regimul nos
tru democrat-popular, ci și ca o 
datorie de onoare. Industria și a- 
gricultura noastră sînt înzestrate 
mereu inai mult ou tehnica cea 
mai modernă. Dar tehnica nouă 
trebuie pusă în mișcare de mun
citori șj tehnicieni pricepuți, cu 
vaste cunoștințe, capabili să stă- 
pînească și sâ strunească mași
nile și agregatele cele mai com
plicate, să conducă procesele de 
producție automatizate, să îndru
me efectuarea muncilor agricole 
mecanizate la un înalt nivel 
tehnic. Fără cunoștințe temeini
ce, fără să zăbovească asupra 
cărților și caietelor, tinerii nu 
vor putea duce Ia bun sfîrșit mă
rețele însărcinări care-i așteaptă. 
Faptele dovedesc că oricît ai 
munci pentru a-U însuși cultura, 
știința și tehnica, truda îți este 
cu prisos răsplătită de marea 
satisfacție pe care ți-o dă cu
noașterea, înțelegerea mai adîn- 
că a lucrurilor, posibilitatea de 
a aplica în practică aceste cu
noștințe, de a obține rezultate 
mai bune, de a contribui mai 
din plin la opera construirii so 
ciclismului.

A fi utemist, demn de titlul 
de cinste de membru al organi
zației revoluționare a tineretului 
nostru, înseamnă a învăța cu 
ardoare și perseverență fie la

Lecția
cursurile de zi, fie la cursurile 
Invățămintului seral și fără frec
vență, pregătindu-te temeinic 
spre a aduce o contribuție cît 
mai valoroasă la munca de fău
rire a vieții noi, socialiste.

Așa cum se precizează în Sta
tutul U.T.M., fiecare utemist 
este obligat „să fie exemplu în 
învățătură, să-și însușească cu 
perseverență știința, cultura, teh
nica".

In focul muncii și al învățătu
rii se dezvoltă trăsăturile mora
le înaintate ale utemistului. O- 
glindind cerința ca utemistul să 
fie fruntaș în muncă și învăță
tură, luptător activ pentru înfăp
tuirea politicii partidului, Statu
tul U.T.M. înscrie de asemenea 
și alte cerințe mari ce stau în 
fața utemiștiior în ce privește 
trăsăturile lor morale. Trăsături
le moralei comuniste constituie 
tot ceea ce poate fi mai frumos 
și mai înălțător la om : dragos
tea fierbinte față de patrie, ata
șamentul față de partid, interna
ționalism socialist, dragoste pen
tru muncă, euraj, spirit de sacri- 
fidu.

Fiecare membru al U.T.M., se 
arată în statut, este obligat „să 
fie cinstit, drept, m^est și cu- 
Tajos, să-și însușească și să apli
ce în viață principiile moralei 
comuniste, să lupte împotriva 
beției, huliganismului și atitudi
nii netovărășești față de femeie".

Utemistid. tinăr luptător pen
tru victoria noii societăți împo-

a lV-a
triva vechii orinduiri bazate p« 
minciună și nedreptate, trebuie 
să fie sincer, drept, să aibă o 
atitudine profund cinstita în 
toate împrejurările. Minciuna, 
înșelăciunea, corupția sînt tră- 

. sături urîte, caracteristice so
cietății burgheze. Relațiile noi 
care se creează în țara noas
tră se t^azeaza pe încredere și 
respect reciproc între oamenii 
muncii. Nesmceritatea, demago
gia, lăudăroșenia mincinoasă 
sînt înfierate cu asprime de con
structorii socialismului din pa
tria noastră ca manifestări străi
ne moralei proletare, ca trasa
turi înapoiate care dăunează 
cauzei construcției socialiste.

In rindurile utemiștiior nu au 
ce căuta asemenea trăsături ca 
goana după căpătuială, egois
mul, ascunderea adevărului, intre 
vorba și fapta utemistuiui trebuie 
să fie un deplin acord. Cuvinlul 
dat trebuie respectat. înainte de 
a face o promisiune trebuie sâ te 
gîndești bine, sa cîntărești posi
bilitățile tale și apoi să-ți pui 
în aplicare toate aptitudinile tale 
și să-ți ții promisiunea dată.

O trăsătură ce trebuie sâ-1 ca
racterizeze pe utemist este mo
destia. Tngîinfarea, aroganța sînt 
stări de spirit de netolerat, care-1 
fac pe utemist să se rupă de co
lectivul organizației, de colecti
vul de muncă, oare-1 împing 
la supraapreciere și la to
lerarea propriilor lipsuri, ca- 
re-1 fac să slăbească efor

turile în lupta pentru con
struirea socialismului, dăunind 
deci cauzei clasei muncitoare. 
Viața merge înainte, iar îngimfa- 
ții. în afară de faptul că ajung 
să se izoleze de colectivul în 
care lucrează, rămîn inevitabil 
in urmă. Modestia, Tespectid 
pentru ceilalți tovarăși trebuie să 
împodobească chipul moral al 
utemistuiui.

Pe utemist trebuie să-1 carac
terizeze spfritul autocritic parti
nic, capacitatea de a-șj analiza 
cinstit propria sa activitate și 
a-și descoperi slăbiciunile, capa
citatea de a recunoaște deschis, 
fără orgoliu justețea criticii to
vărășești. Tînărul care învață să 
muncească bine, capabil să-și 
vadă greșelile la timp și să-și 
plece urecîiea la criticile, la sfa
turile tovarășilor săi, c pabil 
să-și schimbe atitudinile greșite 
și să-și îmbunătățească m^reu 
activitatea — acel tinăr merită 
toată stima.

Partidul ii crește pe utemiști 
în spiritul folosirii curajoase a 
armei criticii și autocriticii. Cri
tica și autocritica partinică, con
structiva este arma încercată de 
dezvăluire a lipsurilor și nea
junsurilor din muncă, este o for
mă de participare a maselor la 
ridicarea muncii, în toate dome
niile pe o treaptă mai înaltă. 
Pentru utemist, a critica lipsu
rile și neajunsurile observate în 
jur, a nu trece cu nepăsare pe 
Îîngă nici un fenomen negativ 
care dăunează construcției so
cialiste, constituie o datorie mo
rală. Acela oare, din dorința de 

a se „avea bine* cu toată lu
mea, nu este exigent față de to
varășii săi, nu ia poziție critică 
hotaritâ împotriva oricăror Lip
suri din jurul său, nu este -je 
adevărat utemist.

Ta Statutul U.T.M. se stabi
lește că fiecare utemist e obli
gat de a folosi și stimula în ac
tivitatea sa critica și autocritica, 
de a dezvălui lipsurile și greșe
lile din muncă și de a lupta 
pentru lichidarea lor, de a sesiza 
organelor de conducere ale 
U.T.M., inclusiv Comitetului Cen
tral al U.T.A1., neajunsurile și 
lipsurile în muncă, fără a se 
ține seama de persoane. împie
dicarea criticii aduce un mane 
rău muncii U.T.M. și de aceea 
este inadmisibilă în activitatea 
utemiștiior.

Prin întreaga sa activitate, ute
mistul trebuie să slujească țe
lul măreț al construirii comunis
mului. Fiecare pas al vieții și 
activității sale trebuie să forme
ze un singur tot: un utemist nu 
poale avea o viață dubla, una în 
muncă, în cadrul organizației și 
alta în societate, în viața perso
nală, în familie. Nu numai în 
producție ci și în viața perso
nală, utemistuiui i se cere să fie 
un om înaintat. Organizației 
noastre nu-i poate fi indiferentă 
comportarea morală a acestuia în 
afara zidurilor întreprinderii și 
școlii. în societate, in familie, în 
cercul prietenilor. Analizîfid com
portarea utemistuiui în toate 
împrejurările vieții, în toate sfe
rele lui de viață și activitate or
ganizația noastră, organizație 
revoluționară, are în vedere tot
deauna următoarea problemă: 
comportarea morală a utemistu
iui ajută sau nu la construirea 
și întărirea relațiilor noi, socia
liste, contribuie la consolidarea 
orinduirii noastre, sau submi
nează bazele moralei cotmrnîste 
și împiedică astfel lupta pentru 
socialism ? E clar că organizația 
nu poate privi cu indiferență ac
tele de descompunere morală ale 
unui utemist chiar dacă acesta 
este mai mult sau mai puțin un 
om conștiincios în muncă. Huli
ganismul, atitudinea netovără

șească față de femeie, beția, 
acestea nu pot fi kaerate 

in rfndul utemiștiior. Ăc^lâ care 
are manifestări morale înapoiate 
decade m cele dia urma din 
puncî de vedere politic, înce
tează de a mai fi un tînăr revo
luționar. Utemistul trebuie să 
lupte cu hofărîre împotriva ori
căror manifestări degradante, 
de huliganism, bulevaraism, be
ție, comportare necivilizată in 
societate, lipsă de respect față 
de vîrstnici, atitudine înapoiată 
fața de femeie, care se mai ivesc 
la unii tineri.

Skăduindu-se ca prin întrea
ga iui activitate, prin comporta
rea lui în toate împrejurările să 
fie un adevărat tînăr revoluțio
nar, un luptător plin de abne
gație pentru construirea socia
lismului, pentru înfăptuirea poli
ticii partidului, utemistul trebuie 
să participe activ la viața or
ganizației U.T.M. din care face 
parte.

Uniunea Tineretului Muncitor 
este suma tuturor organizațiilor 
U.T.M., a tuturor membrilor 
U.T.M., de aceea nici unui ute
mist nu-i poate fi și nu trebuie 
să-i fie indiferentă nici o pro
blemă care stă în fața organi
zației noastre revoluționare, nici 
o probiemă care o frămîntă. Fie
care utemist se bucură de cele 
mai largi drepturi de a participa 
din plin la dezbaterea și rezolva
rea tuturor problemelor muncii 
U.T.M. Așa cum se arată în sta
tut, fiecare membru al U.T.M. 
are dreptul să participe la dez
baterea tuturor problemelor mun
cii Un-i'unii Tineretului Muncitor 
în adunările organizațiilor 
U.T.M. și în presa U.T.M., să 
aleagă și să fie ales în orga
nele de conducere ale U.T.M.; 
să critice în adunările organiza
țiilor U.T.M pe orice membru al 
organizației, indiferent de func
ția pe care o ocupă.

Statutul prevede cadrul orga
nizat al exercitării tuturor aces
tor drepturi. Astfel, de pildă, se 
stabilește rolul adunării generale 
U.T.M. ca for suprem care ia 
hotărîri în cele mai importante 
probleme ale organizației de 

bază U.T.M. — temelia organi
zației noastre. In cadrul adu
nării generale, fiecare utemist 
are dreptul de a-și spune cuvîn- 
tul, de a-și comunica părerea sa, 
de a face observații critice, de 
a formula propuneri. $i după ce 
majoritatea și-a fixat punctul de 
vedere se stabilesc masurile, 
planurile. Fiecare utemist are 
drepte de a critica in adună
rile U.T.M. pe orice membru 
al U.T.M., indiferent de postul 
pe care acesta îl ocupă, indife
rent de funcția pe care o are. 
Acest drept trebuie folosit în 
scopuri constructive, în dorința 
de a ajuta la îmbunătățirea 
muncii. Organizația noastră nu 
poate admite ca acest drept sta
tutar, ca această norma a vieții 
de organizație sâ fie folosită 
pentru răfuieli personale, în sco
puri străine de interesele con
strucției socialiste.

Un alt drept al utemistuiui 
este acela de a alege și a fi 
ales în organele de conducere 
ale U.T.M. Acest drept, asigu
rat de statut, decurge din demo
crația internă a ’J.T.M. care pre
supune conducerea organizației 
prin «reprezentanții aleși ai’ute- 
miștilor. Participînd la adunările 
și conferințele de dări de seamă 
și alegeri utemiști: aleg direct 
sau prin reprezentanți (delegați) 
organele conducătoare de U.T.AL 
Statutul prevede regu-li care dau 
fiecărui utemist posibilitatea de 
a fi propus și ales in diferite or
gane ale U.T.M. Condiția hotări- 
toare pentru ca u>n membru al 
U.T.M. să fie ales este aceea ca 
el să se bucure de încrederea 
organizației. încredere care se 
poate ciștiga prin muncă, prin 
lupta consecventă pentru îndepli
nirea sarcinilor de organizație, 
pentru înfăptuirea hotărîrilor 
partidului.

Utemistul are dreptul să ceară 
să participe personal în toate 
cazurile în care urmează a se 
lua o hotărîre cu privire la ac
tivitatea sau purtarea sa. Dis- 
cutînd și rezolvi nd problemele 
în prezența utemistuiui respectiv, 
organele și organizațiile U.T.M. 
au mai multă siguranță că vor 

lua hotărîri juste, că nu-1 vor 
nedreptăți pe utemist prin aceste 
hotărîri.

Articolul din statut în legă
tura cu drepturile membrilor 
U.T.M. are o însemnătate' deose
bită : el vădește grija pentru 
dezvoltarea democrației interne 
de organizație, pentru sădirea în 
conștiința utemiștiior a convin
gerii că ei au o mare răspun
dere politica, că îmbunătățirea 
activității organizației, creșterea 
aportului ei la înfăptuirea poli
ticii partidului depinde direct de 
munca și de interesul lor pentru 
rezolvarea treburilor U.T.M.

Drepturile largi înscrise în 
statut înseamnă totodată pentru 
fiecare utemist și înalte îndato
riri. Participînd activ la viața de 
organizație, vă-dind mereu spi* 
rit de inițiativă, îndeplinindu-șî 
cu regularitate sarcinile de or
ganizație, utemistul trebuie să 
se arate demn de a fi membru al 
organizației revoluționare de ti
neret. Participarea activă la 
viața de organizație e strîns le
gată de disciplina de organi
zație.

Disciplina în U.T.M. are o în
semnătate deosebită. Ea rezultă 
din adeziunea bazată pe convin
gere a membrilor săi la princi
piile organizației și din notări- 
rea lor de a lupta pentru trium
ful acestor principii, pentru în
făptuirea politicii partidului. Dis
ciplina, supunerea față de pre
vederile statutare, îndeplinirea 
activă și necondiționată a fiecă
rei îndatoriri și sarcini de or
ganizație e o condiție obligatorie 
pentru înfăptuirea țelurilor orga
nizației. Tînărul care vrea să 
devină utemist face pasul acesta 
spre a deveni un luptător, și 
luptătorilor le e caracteristică 
disciplină- întărirea disciplinei 
de organizație este o datorie de 
frunte a fiecărui utemist.

Neindeplinirea integrală a sar
cinilor. a îndatoririlor față de 
organizație, nerespectarea întoc
mai a prevederilor statutare, 
trebuie să atragă neapărat deza
probarea utemiștiior și adopta-

(Continuare în pag. 4-a)



M. S. Hruțțtov întreprind, o vizită de prietenie tn âtev, 
țori osiuti e, fiind solul năzuințelor de pace ale poporului so* 

(Ziarele)

Ier

de 
de 

reședințele Repu- 
iovanni Gronchi,

Președintele Gronchi 
a părăsit Moscova

TRASEUL ZBORULUI (Desen de GR. OGANOV 
din J<omsomolskaia Pravda")

MOSCOVA 11 (Agerpres). - 
TASS:

La 11 februarie a părăsit Mos
cova. indreptindo se spre Rone. 
prin Varșovia, președintele Re
publicii Italia, Giovanni Gron- 
cni, care a întreprins o vizită 
oficială *m Uniunea Sovietică Ia 
invitația Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

Președintele Giovanni Gronchi 
a stat in Uniunea Sovietică șase 
zile. El a vizi.at Moscova și 
Leningradul, s-a intiînit cu con
ducătorii statului sovietic. In 
urma intilnirilor a fost dat pu
blicității un comunicat comun 
sovieto-italian și a fost semnat 
un acord cultural Intre U-R-S-S. 
și Italia.

La 11 februarie, ca și In ziua 
sosirii sale, pe bulevardele w 
străzile principale din Mosco* a 
au ieșit mai de locuitori ai capi
talei sovietice penira a-l ccnd->ct 
pe șeful statului italian.

Pe aeroportul Vnukovo au ao-

mine In Italia despre numeroa- 
se'e lucran pe care le-am văzut 
in țara dv-

Cred, i declarat președintele 
Italiei, ci «dâmbul nostru de pă
reri a fost folositor pentru am
bele părți- Acest schimb de pă
reri a contribuit fără îndoiaiă la 
e Uciderea reciprocă a probleme
lor noastre
me»or car? 
inter.sează

• precum și a proble- 
prin amploure» 
intre ga omenire.

II (Agerpres). 
aiunța agențiile 

după amiaza zilei

R9MA 
D:pa cum 
prssâ. în i 
11 februarie p: 
blicii Italia. Gi 
s-a reîntors ia Roma după vizita 
pe care i : 'reprins-o in L’nu- 
nea Sovietica.

Prezente 
peste

PHILADELPHIA 11 (Ager
pres).—Corespondență specială: 
La 9 februarie a.c. s-a deschis la 
Muzeul Universității din Phila
delphia expoziția „Arta popula
ră din Romînia".

Luînd cuvîntul cu acest prilej, 
ministrul R. P. Romine în 
S.U.A., George Macovescu, a 
mulțumit autorităților orașului 
Philadelphia pentru ospitalitate 
și a subliniat importanța dez
voltării schimburilor culturale 
dintre R.P.R. și S.U.A.

Robert Thayer, consilier spe
cial pentru coordonarea schim
burilor culturale al secretaria
tului de stat, arătînd că expozi
ția constituie un bun exemplu al 
urtei populare romii^ești, a adău
gat de asemenea că prin schim
burile culturale se poate ajunge 
la o mai bună înțelegere între 
popoare.

După festivitatea de deschidere 
a avut loc o recepție oferită de 
direcția muzeului.

rominești 
hotare

de-a 10-a aniversare a ttsocu 
ției. Cu acest prilej, Andrea Ar 
dreen, președinta Organizației c 
femei din Suedia și viceprey 
dintă a F.D.I.F., a împărlâș 
celor prezenți impresiile culei 
în timpul vizitei făcute in R.l 
Romînă.

Adunarea s-a încheiat cu coi 
certul dat de orchestra de coarc 
„Ungă Straker", după care i 
fost prezentate cu mult succ 
două filme rominești.

India a primit cu căldură pe N.S. Hrușciov
DELHI 11 — Trimisul special 

Agerpres, Al. Gheorghiu trans
mite :

Joi 11 februarie a sosit la 
Delhi, răspunzînd invitației gu
vernului indian, N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

In călătoria sa in India, Bir- 
mania, Indonezia și Afganistan, 
șeful guvernului sovietic este în
soțit de Andrei Gfomiko, minis
trul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., Nikolai Mihailov, mi
nistrul Culturii al U.R.S.S., Se- 
mion Skacikov, președintele Co
mitetului de Stat pentru relațiile 
economice externe de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., 
Gheorghi Jukov, președintele Co
mitetului de Stat al Consiliului 
de Miniștri pentru legături cul
turale cu țările străine și de alte 
persoane.

Pe aeroportul Palam, din a- 
propierea capitalei indiene, au 
venit in întimpinarea șefului gu
vernului sovietic R. Prasad, pre- 
ședințele Republicii India, S. 
Radhakrishnan, vicepreședintele 
Republicii India. .1. Nehru, pri
mul ministru, și alte persoane ofi
ciale printre care primarul ora
șului Delhi, numeroși parlatnen- 
tari aparținlnd tuturor partidelor 
politice. Pe aeroport erau de 
asemenea prezenți șefii misiun - 
lor diplomatice acreditați la 
Delhi precum și alți membri ai 
corpului diplomatic

Apariția lui N. S. Hrușciov pe 
scara avionului ,.11-18" a fost 

de

de locuitori ai orașului Delhi au 
salutat cu căâdură pe N. S. 
Hrușciov.

Oînd a sosit Ia Palatul prezi
dențial unde este găzduit, N. S. 
Hrușciov a fost adamat cu căl
dură de mulțime.

In primeie ore ale după-amie- 
zii de joi, N. S. Hrușciov a avut 
o întrevedere cu J. Nehru care a 
durat 45 de minute.

Dupi aceea șeful guveraulii 
sovietic a-a îndreptat jpre di- 
direa parlamentului Indiei unde 
a fost convocat! o ședinți co
mună a celor două Camere — 
Consiliul Statelor și Camera 
Populară.

Deputății tn parlament, repre
zentanții corpului diplomatic, zia
riștii indieni și străini au salutat 
cu apaluze furtunoase apariția

Cuvîntarea rostită de N. S. 
în parlamentul indian 

parte din statele Înaintate ala 
lumii în ce privește nivelul dez- 

.......  ....................... tor

ta sala de ședințe a hs ki. S. 
Hrușciov.

In numele deputațikr parla
mentului indian, șdal guvern j 
sovietic a k»t saltMal cu câr
duri de Radhakrishnan, vicepre
ședinte al Indiei și preșeer-ese 
Co'iailiuki Statelor.

A luat apoi corintul NicU 
Hrușciov îndelung ova*jccst de 
deputății parismentuaM axtau

Hrușciov

sit pentru a-l conduce pe preșe
dintele Giovanni Gronchi, Frol 
Kozios, Ekatenna Farțeva. Alek- 
sei Kosif >iin m.nțtri ai U.R.S.S. 
și alte personalități oficiale.

La ora 14.30 (ora Moscovei) 
pe aeroport a scs:t cu un auk>- 
tjrnm w2iL!li- — de la reșe- 
daați sa din Kremlin — preșe- 
d niele Giovanni Gronchi, ifiso- 
țrt de K. E. Voronov.

K- E. Voroșilov s-a aprepiat 
de microfon și a rostit o cuvin- 
lire.

Adresln^u-se președmtriui Ta
ha și ceTorlalU oaspeți rta’.em, 
K. E. Vorașflor a spus:

wIn timpul vizitei dv. la Mos
cova am avut posibilitatea sa fa
cem an schimb de pâren pe mar- 
f nea problemetor re» a țn tor so-
vieto-fuliene și a crior mai im. - _ , 
portante probleme inteenapo- 
nale. Cred că ne vom amm’.i cu 
ailsfacție și, sper, reciproc, 
de intim rile ș» convortuiie 
noastre care s-an desfășurat in
tr-n atmosferă de sinceritate*.

S htmbul d* păreri ne-a permis 
U tragem concluzia că extotl 
pocibnitâți reale pentru îmbenă- 
tățirea continuă a relațiilor din
tre tnuinea Sovietică și Italia, a 
declarat K. E. Voroșilov .

în cnvintul său de răspuns, 
preșodMtele Giovanni Gronchi a 
reLtumn pentru oepitalita’e. EI 
a dec'ar at că vizita sa m Uniu
nea Sovietică a fost extrem de 
aoertă. Dir, a spus el, acest lu
cra nu dăunează cu nimic amin
tirilor plăcute pe care le duc eu

Un articol publicat 
de A. Bunaciu, 

ministrul Afacerilor 
Externe al R. P. R., 
în siarul ,,Pravda"

STOCKHOLM 11 (Agerpres). 
— Asociația de prietenie Suedia- 
Romînia a organizat o adunare 
festivă în cadrul căreia Henry 
Pe.ter Matthis, președinte al a- 
sociației, a vorbit despre cea

BRUXELLES 11 (Agerpres 
— Sub auspiciile Direcției ed\ 
cației populare din cadrul M 
ni sterului Instrucțiunii Publi 
din Belgia, în cîteva orașe d 
Belgia au fost organizate o s 
rie de manifestări pentru pop 
larizarea vieții și culturii rom 
nești, in cadrul unei manifeste 
denumite „15 zile rominești 
Compozitorul Jean Absil a țin 
cu acest prilej un ciclu de co 
ferințe în mai multe orașe d 
Belgia despre muzica și poez 
populară româneasca, iar fold 
ristul H. JFauters, consilier 
Ministerul Instrucțiunii Publi< 
conferința „Arta populară ron 
ițească in zilele noastre11.

MOSCOVA 11 (Agerpres). - 
Z<juI „Provda“ din 11 februa
re publică crrtoolul lui A. Bu- 
nociu, ministrul Afacerilor Ex
terne al R.P.R., Intitulat »»O 
cale largă spre o pace trai
nici’, care comentează decla
rația Consfătuirii de Io Moscova 
a Comitetului Politic Consultativ 
al statei o- participante la Tra
tatul de la Varșovia.

S.U.A. nu au un plan concret 
de dezarmare

WASHINGTON 11 (Agerpres).
La conferința de presă care a 
avut loc la ‘ ~
partamentul 
denții l-au 
cu Întrebări
rul de cuvînt al Departamentu
lui de Stat pentru problemele 
presei, cerîndu-i să precizeze po-

10 februarie la De- 
de Stat, corespon- 
asaltat literalmente 
pe White, purtăto-

scara avionului „11-18“ a 1 
salutată cu aplauze puternice 
cei prezenți.

Pe aeroport, președintele 
Prasad și N. S. Hrușciov 
rostit cuvîntări.

După ce a rostit cuvîntarea, 
N. S. Hrușciov, însoțit de preșe
dintele R. Prasad și primul mi
nistru Nehru s a îndreptat în- 
tr-un automobil deschis spre re
ședința ce i-a fost rezervată — 
palatul Rastrapati Bhavan.

De la aeroport pînă la reșe
dința sa, pe străzile împodobite 
sărbătorește, aproape 1 milion

R. 
au

E1 a declarat că la apropia
tele tratative în problema de
zarmării generale și totale 
Uniunea Sovietică va face fot 
ce-i va sta in putință pentru 
ca aceste tratative să se încheie 
cu elaborarea și semnarea unui 
tratat cu privire la dezarmarea 
generală și totală. El a adăugat 
că Uniunea Sovietică este gata să 
procedeze la o asemenea dezar
mare cu inst .urarea unui control 
riguros și că soluționarea pro- 
b!e nei depind acum de puterile 
occidentale.

N. S. Hrușciov a relevat că in 
ultimul timp s-a rea Uzai o anu
mită destindere in încordarea in- 
temaționaJă. In conștiința po
poarelor. a spus el, in mințfe 
oamenilor politici și de stat care 
se situează chiar pe poziții ideo
logice opuse, se bucură de tot 
mai multă considerație adevărul 
de necontestat că coexistența 
pașnică a sutelor es*a un fapt 
istoric, o necesitate-vitală care a 
apărut in etapa actuali a dez
voltării societății omenești. Prin
cipiile „Pancea-Șila* șLaa făcut 
drum în istorie și in aceasta un 
mare merit revine indiei. Kibi- 
toare de pace.

Scoți nd In evidență schimbă
rile care s-au petrecut in ultimii 
ani în țările Asiei, N S. Hruș
ciov a spus: credem ci iwr-e 
perioadă istorică apropiată va 
veni un timp tind sutele A5*1 
care încă ieri se af.au In sitoi- 
ția de colonii asuprite, vor fac»

voi țârii economiei și culturii 
naționale.

N. S. Hrușciov a subliniat 
poporul sovietic »e bucuri 
succesele popo.rdor Africii,

ci 
de 

, A- 
șiei și Americii Latine. Simpatiile 
noastre, a adăugat el, au fost 
totdeauna și vor fi de partea 
unor state ca Cuba, care își a- 
pără printr-o luptă activă înde*, 
pendent a națională și economica.

Uniunea Sovietică, a continuat 
N. S. Hrușciov, a acordat tot
deauna și intenționează să acorde 
și pe viilor ajutorul cri m:i prie
tenesc și dez.n eresat și spr.>a 
tuturor țărilor care îapti penra 
libertate și independenți. luqp 
trtva inapotera ecaoanace da 
veacun.

Bogâțriie mmare, «xtmara 
noastră as foct create imr-cs 
timp extrem de acart die pag-î 
de vedere Lsiorx, cu prețu. xna 
munci încordate a poporaha 
vieuc. Deși nu dispunem de capi
taluri excedentare. azordăm lo
tuși u ajutor tot mai mare ata- 
trior care «■ ®ev«e de ocmta. 
Astăzi io uv ie țări slab dezvol
tate se construiesc cu ajmural 
L.R-S.S. sete d< toepanderi 
iadtftnate m oeslrak eăecznce. 
Vrera ca aceste țâri să asea pe 
pr opri Be tor psaoare. ca ek să-și 
creeae • tadaaxi 
btU să prodacă

Contribuind la dezvoiUrea •»- 
noTucâ ■ țântor tiib der^UM, 
Uniunea So leucă acordă aju w 
mai cu seimi aub formă de cre- 
dMe și knpromukin ki c^e mai 
avantajoase condiții. Na rea.-. 
zăm profituri din aceasta, deoa
rece nu putem și nu vrem si oe 
îmbogățim in detrimentul țârilor 
cărora le acordăm astăzi ajutor. 
Sin.em călăuziți de năzuința oa- 
ceră de a sprijnu pe toate ca»> 
popoarele fosirior cotoau in ob
ținerea cit mu fraboKă a ana 
adevărate independențe econo
mice și in ridicare: sunțhoaxe a 
mveiakii lor de trax.

Se ințeie^e că pe eceară hâzi 
ecbnabdă ooLaboratfea dmu« 
L Jt-S.S. ti țârtie riob de»*nftxte 
dso pena <e vedece eaoemmc «« 
aer.eriă nexncesai ti. precam nâ- 
dijteun. se va der»<xia « pe va»

Cafea ( Mtaana. A. L Mftaloa l-a atafeaa pa renumitul serhtor american Eme't Hamingway la 
tanânțe sa <hs apaepaereo Hoaami. In clișeu : A. L Mikoici ii dăruiește lui Hamingway ju

căm nrseșK In stingă - soția scriitorului, Mary Hamingway.

Ședința extraordinară a cabinetului britanic
LOADIU 11

In ajutorul celor ce învață în cercurile pentru studierea Statutului U.T.M.

Statutul —legea de bază a activității U.T.M., calitatea 
de membru al U.T.M., îndatoririle și drepturile utemiștilor
(Urmare din pag. III-a)

rea unei atitudini ferme, intrau- 
sigente. Stabilind norme unice, 
reguli organizatorice valabile 
pentru toți membrii U.T.M., pen
tru toate organizațiile U.T.M., 
siatutul organizează și cimen
tează rindurile organizației, asi
gura activitatea unitară a tutu
ror utemiștilor și mobilizarea 
tuturor forțelor U.T.M. pentru 
traducerea in viața a sarcinilor 
trasate de partid. Prin statut se 
realizează unirea laolaltă a dife
ritelor organizații ale U.T.M., 
Îndreptarea activității lor in a- 
ceeași direcție. Stalului U.T.M. 
imprimă intregii munci a U.T.M. 
un caracter organizat, contribu e 
ca U.T.M. sa-și îndeplinească 
rolul său de ajutor al partidului 
in educarea comunista a tinere
tului, rolul său de mobilizator al 
maselor de tineret în lupta pen
tru înfăptuirea politicii partidu
lui. E limpede că orice abatere 
de la statut, orice încălcare a 
statutului, slăbește capacitatea de 
luptă a organizației noastre. 
De aceea nici un 
nu poate privi cu 
rență ..

potrivit cu gravitatea fap: ei 
i se aplică o sancțiune :

ziția S.U.A. în problema dezi 
mării și, cind, In sfirșit, aceas 
poziție va fi adusă la cunoștir 
piblicului. White s-a eschh 
de fapt să răspundă la ace; 
întrebări. Lui White i s-a cei 
să comenteze informațiile apăi 
te la 10 februarie în presa an 
ricană că participanții occidi 
tali la Comitetul celor zece ț 
pentru dezarmare sint nemul 
miți de faptul că pînă în p 
zent Statele Unite nu au 
plan concret de dezarmare.

White a răspuns că și ce 
lalte puteri occidentale care 
parle din Comitetul celor z> 
„se află aproape în același s 
diu ca și Statele Unite".

WASHINGTON 11 (Ag 
preș). — Luînd cuvîntul în 
natul Congresului american, 
natorul Clarck a subliniat 
nou că în Statele Unite este r 
pindită o variantă denaturata 
propunerilor privitoare la de2 
marea generală și totală pe c 
le-a prezentat șeful guverni 
sovietic, N. S. Hrușciov, la 
septembrie 1959, de la tribi 
Adunării Generale a Organ; 
ției Națiunilor Unite. Senate 
Clark a cerut ca publicația 
cială a Congresului „Cong 
ssional record** să cuprindă 
clarația sa în care stnt cil 
cu fidelitate cuvintele lui N. 
Hrușciov.

utemist 
indife

rență * abaterile ce se săvirșesc 
de la statut. Indolența, atitudi
nea liberalistă în această ches
tiune, e un ajutor indirect dat 
celor ce urmăresc să lovească 
în organizația noastră, să împie
dice înfăptuirea marilor sarcini 
ce stau în fața U.T.M.

Statutul este legea de bază a 
activității tuturor organizațiilor 
U.T.M., a ‘ ‘
lege de la care nici o organiza
ție U.T.M. și nici un utemist nu 
se poate abate. Dacă prima aba
tere de la statut și care nu pre
zintă o mare gravitate poate fi 
rezolvată pe calea criticii, repe
tarea abaterii trebuie să atragă 
atenția utemiștilor asupra atitu
dinii acelui membru căruia, deși 
i s-a semnalat greșeala, persistă, 
continuă să greșească, să nu 
țină seama de statut. In acest

tuturor utemiștilor,

caz, 
•ale 
mustrare, vot de blam, interzi
cerea pe timp limitat de a ocupa 
funcții de răspundere in organi
zație, vot de blam cu avertis
ment. In cazurile de gravă în
călcare a statutului U.T.M., de 
pactizare cu dușmanul de ciasă, 
de descompunere morală și po
litică sau de săvîrșire a altor 
fapte incompatibile cu calitatea 
de membru al U.T.M., se aplică 
suprema sancțiune — excluderea. 
Sancțiunea în U.T.M. are un 
caracter educativ. Ea are darul 
de a chema la realitate pe cel 
ce greșește, a-i arăta vina, râul 
pe care acesta îl face organiza
ției ajutindu-1 să-și schimbe ati
tudinea.

Ce reiese în concluzie din în
datoririle și drepturile utemiști
lor ? Ca lor li se cere să aibă 
un asemenea profil, o asemenea 
pregătire politică, ideologică, cul
turală, să aibă o asemenea ati
tudine față de muncă, față de 
viață, incit întotdeauna să fie 
un exemplu pentru restul tineri
lor, să fie în fruntea tinerei noas
tre generații în lupta pentru în
deplinirea sarciiiiilor trasate de 
partid.

Utemistul trebuie să aibă per
manent în minte întotdeauna și 
în tot locul — la muncă, la în
vățătură, în timpul liber — ce
rințele organizației, prevederile 
Statutului U.T.A1., oglindă a 
ceea ce înseamnă un adevărat 
t.năr revoluționar, oglindă a 
ceea ce înseamnă un tînăr care 
se straduie mereu să urmeze 
exemplul comuniștilor, să-și a- 
propie înaltele trăsături ale co
muniștilor — cei mai înaintați 
oameni ai patriei noastre.

Educarea utemiștilor în spiri
tul respectării riguroase a sta
tutului se realizează cel mai bine 
în activitatea practică de zi cu 
zi dusă în cadrul organizației 
U.T.M., în munca pentru înde-

Aa

Pe nar'.a lumii

a

și in pri 
zarmiri-

pljirea •arc'âor at b ca 
aie argan^țm 5e șezi- Par^ 
cptod la v.ața de c<£*n.za _e, 
prinuad sa raw coocreU pe 
sura pos-bE:*a*Jkr l-x, jadro- 
mâți și coatroiafi îndeaproape. 
iKemișîii se dezvoltă politicește, 
își însușesc s’.atuiuL se depr.nd 
cu regulile organizatorice și ia 
felul acesta reușesc sa se achite 
de cerințele ce sint puse la fa a 
lor. Ute«nișUi învață in organiza
țiile de bază U.T.M. cum să 
lupte pentru înfăptuirea poliîîci 
partidului, pentrj respectarea 
întocmai a normelor statutului.

★
Spuneam la început că fiecă

rui tînăr care cere să fie pri
mit in U.T.M. i se pune între
barea :

— Cunoști Statutul U.T-M-? 
De ce aceasta ?
Fiecare prevedere a statutului 

are însemnătatea sa deosebită 
pentru munca organizație*. Iar 
cunoașterea tuturor prevederilor 
statutului, înțelegerea tuturor 
concluziilor ce rezultă din ele 
pentru activitatea practică, apli
carea în viață a acestor con
cluzii reprezintă una din caile 
eficace de ridicare a muncii 
U.T.M. pe o treaptă superioara.

Iată de ce intrebarea „Cunoști 
statutul ?“ trebuie pusă cu cea 
mai mare seriozitate. Iată de ce 
atît cei ce se pregătesc să fie 
primiți in U.T.M. cit și utemiștii 
trebuie ajutați mai temeinic și 
îndrumați să studieze profund 
Statutul U.T.M. Popularizarea 
mai temeinică a Statutului 
U.T.M., studierea mai larga și 
mai profundă a acestuia de către 
tineri va face ca fiecare utemist, 
fiecare t'.năr să cunoască cu lim
pezime care trebuie să fie pro
filul lui politic, moral, pentru a 
fi cu adevărat demn de titlul d? 
membru al organizatei revolu
ționare de tineret, vlăstarul și 
rezerva eroicului partid al cla
sei noastre muncitoare.
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DELHI II (Ațrțrea). — 
după-anrarâ K a» Hrs^ov 
soțit de X Kehr» a ratat Ex
poziția agncela mtemapcnzlâ.

DELHI II (Aferpres). — 
TASS: I- seara de Jl.februarie 
președintele Repcbiâci Ind a, 
Rajend a Prasad, a oferit un di
neu in ciastea președintelui 
Consiliului de Mhaștri 
URS S. N. S. H- școv și 
persoanelor care-I

Președ ițele P Prasad
N. S. Hrușdcv an rostit cuvintân.

Dineul s-a des71|ur2t Intr-o 
atmosferă caldă, de prietenie.

*
MOSCOVA 11 (Agerpres). — 

TASS :
Telegrama ilrefli de X. S. 

Hrușciov la II febrvane d^ pe 
bordul avionului JLrlF* condu
cătorilor R.P. Ch.neze tovarăși
lor Mao Țze-dun. Lia Șno ți» 
Ciu De, Ciu Endai.

Trecind deasupra 
Republicii Popule rt
vă trimit dv„ dragi 
întregului popor chinez un fier
binte salut frățesc. Vi doresc 
din inimă dc. și marelui popor 
chinez noi succese, «i mai mari, 
in construcția socialistă.

Trăiască prietenia sovieto-chi- 
nezâ !

teritariului 
Chineze» 

torerâși și

ce ew f

ÎTcirv : razoot mon.
dial pg coiansaiiștiar
francez: x Asuprirea
oapvfslaei băștinașe s-a imt> ez'a 
apoi meneai as disputa dintre a- 
cești doi Jjro.fc'.orl'. Dominația 
coioniaustă a a^uî drept rezultat 
jefuirea scibatică a bogățiilor 
țârii, exp oausrea ferece a băști
nașilor. M-zer:e. sufer nțe fără 
n-xmâr, anoliabetism și boli — 
ia:ă consecinle e dominației colo
nialiste.

Togo ezii și-au drd tnsd repede 
secma de necesitatea luptei anti- 
cotonîoIiste Lup'a poporului to. 
goiez pentru independență după 
cel de-al doilea răzbel mondial 
s-a intensificat in mod deosebit.

In fața perspectivei de a s^ 
vedea măturați din Togo, colo
nialiștii francezi au adus aici la 
putere in 1956 partidui cei mai 
reacționar, core — rron'e a soar- 
tei — se numea „Partidul pro»

fness? dsn Tog o". Ca tnS.
•tjzrs a f<Kt nssatit Gru/tițkt. n 
m^r.orse.â 2 jnperîaliștilor fron. 
cezi

Acest gucern a instituit in 
țzrA o craruâ prigoană antide- 
mocraiic^. Ere. suficient ca ci. 
neza sâ pronunțe cuvîntul liber. 
i^:e pentru ca uaedioi od fie 
pus prigoomi poliție:iești. Parii. 

democ-Mice de opoziție 
și „Comitetul unității 

0“ erau sistematic impiedu. 
de a desfășura activii ai ea lor. 

Pen.ru aceasta exista un sistem 
oarecum ingenios. Cind aceste 
pzrtide convocau un miting, 
imediat partidul de guoernâmint 
(zșa^is ..progresist") convoca Și 
el unui prin apropiere In aceas
tă situație comandantul francez 
interzicea ambele mitinguri 
..pentru a evita ciocnirile". Sem
nificativ e faptul că niciodată 
parrțdui .progresist" nu protesta 
împotriva acestor interziceri. *

Sub presiunea poporului togo- 
iez, la 27 aprilie 1958. au avut 
.oc alegeri generale. Rezultatele 
acestor alegeri au dovedit coio. 
r.ialiștilor zădărnicia Incercăriloi 
lor de a opri în loc istoria. Par. 
:idui „progres'ist“ a ieșit defini 

zdrobit. învingătoare au ieșit 
p-2':ide'e democratice naționale, 
și in primul rînd „Comitetul 
unității Togo" (al cărui lider, 
Silvanus Olimpio, a format noul 
guvern) și partidul „Juvanto". 
Persecuțiile, teroarea colonialistă 
nu au putut fringe dorința 
■'.bertate a maselor 
Mișcarea de eliberare 
lua o amploare mereu 
\'emaiavind încotro, 
torii" au consimțit 
Togo-ului independența de stat. 
Ca dată a acestui even-ment a 
fost fixată ziua de '17 aprilie 
I960.

încă o țară din imensul conti
nent negru, care se trezește in
tens la o nouă viață, va deveni 
independentă. Vor urma Congo, 
Somația. Nigeria... Popoare e A- 
fricii nu mai vor să trăiască sub 
jug străin. Ele ^or să-și fău
rească o viață independentă, să 
muncească Și să trăiască în 
P-iCC.

agenției americane United Press 
International, „va paraliza nu 
numai întreaga rețea de căi fe
rate a Angliei ci și sistemul de 
metrouri al Londrei. Cercurile 
oficiale — scrie corespondentul 
— consideră disputa care ar pu
tea da naștere acestei greve 
drept rea mai gravă criză in
dustrială din Anglia de la greva 
generală din 1926".

In cadrul măsurilor discutate 
în ședințele extraordinare ale 
Consiliului de Miniștri, infor
mează agențiile de presă, s-a 
luat în considerare folosirea sol- 
dGților pentru a menține în cir
culație trenurile absolut necesare 
precum și eventualitatea procla
mării stării de urgență în în
treaga țară.

în cadrul ședinței din după- 
amirza de 11 februarie a Came
rei Comunelor, ministrul de In
terne, Butler, a anunțat că in 
eventualitatea că greva nu va 
putea fi evitată, guvernul va re
curge la starea de urgență și la 
..anumite măsuri pentru a men
ține serviciile esențiale in țară".

ÎNCHEIEREA
LUCRĂRILOR CONGRESUL! 

NATIONAL STUDENȚESC 
PE ÎNTREAGA CHINĂ

La 10 februaie au lu 
sfîrșit lucrările celui de- 
17-lea Congres național st 
dențesc pe întreaga Chin 
ale cărui lucrări au durat 
săptămînâ.

Rezoluția adoptată în uw 
nimitate de către Congr 
cheamă pe toți studenții ci
nezi sâ adopte o atitudii 
comunistă față de muncă 
studiu,

ARESTAREA 
UNUI T1NAR SCRIITOR 

SPANIOL
Agențiile de presă 

că la Barcelona 
arestat din motiv® , 
tînărul scriitor spaniol Li 
Goytisolo. El este consider 
drept unul din cei mai taile 
tați scriitori spanioli, co 
temporoni. Romanul său „L 
afueras" (,,Subu‘bia“) es 
foarte apreciat.

MOSCOVA. — Prima instituție 
de învățămlnt superior din Re. 
publica Guineea - Institutul Po- 
litehnic — va fi construită la 
Conakry după proiectul unor ar- 
hitecți sovietici. Specialiștii so
vietici vor termina proiectul în 
luna aprilie. Noul institut va 
avea patru facultăți cu 30 
de catedre.

BERLIN — La 10 februare
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ION D. GOIA

BERLIN — ba 10 februare tn 
Camera Populară a R. D- Ger. 
mane a fost d sculată declarația 
guvernamentală. prezentată de 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R. D. Germane, Otto Gro- 
tewohl.

Camera Populară a adoptat tn 
unanim.tate declarația guverna, 
lui R D. Germane. ,

Apoi, tn cadrul ședinței, la 
propunerea tuturor inacțiunilor, 
a fost adoptat răspunsul Game, 
rei Populare a R.D.G. la 
Apelul Sovietului Suprem al 
U. R. S. S. din 15 ianuarie 1960 
adresat parlamentelor și guver
nelor tuturor țărilor lumii.

GENEVA — La 10 februarie a 
avut loc ședința ordinară a Con. 
ferinței celor trei puteri cu 
privire la încetarea experiențelor 
cu arma nucleară.

Reprezentanții S. U. A. și An
gliei au insistat ca pentru obți, 
nerea probelor de produse radio-

activa să se efectueze zbo 
nu numai pe direcții dina 
stabilite, .așa cum prevedeau 
per ții. ci și pe trasee spe< 
care să se stabilească or 
cite ori se va întimpla un ev 
ment suspect.

Aceste înceicăiri ale deleg 
lor occidentale de a revizui 
comandările experților în • 
ce privește efectuarea de zbe 
speciale au fost respinse de 
prezentantul sovietic.

BUENOS AIRES - Sindic 
muncitorilor constructori din 
gentina, care unește 300.00< 
oameni, a declarat la 10 le 
arie o grevă generală de 2‘ 
ore.

De trei zdle continuă g 
generală a muncitorilor pori 
din Argentina. Din cauza gi 
activitatea în 57 de porturi 
țăriii este aproape comp.et 
ralizată.

BERLIN. — La propunerea 
merei Populare a R.D.G.. p’ 
dintele Republicii Democrate 
mane Wilholm Pieck, La 
mit pe Walter Ulbricht. p 
secretar al C.C. al P.S U G 
prim.vicepreședinte al Gom 
lui de Miniștri al R.D.G. 
funcția <le președinte al Con; 
lui Național al Apărăm al 
publicii Democrate Germane.
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