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Deschiderea Congresului al II-lea 
al Uniunii Tineretului Muncitor

O parte din asistență tn timpul citirii Raportului de activitate

Ședința din dimineața zilei de 27 iunie
ZAiercurl dimineața s-au des- gară, R.P. Bulgaria, R.P. Alba- 

chis tn sala „Dinamo“ lucrările riia, rv T' lf,x * d d n .re
celui de-al ll-lea Congres al U- 
niunîi Tineretului Muncitor.

La Congres participă delegații 
aleși,de organizațiile U.T.M. din 
întreaga țară — tineri munci
tori. țărani muncitori, studenți, 
elevi, militari, tineri romîni și ti
neri din rîndurile minorităților 
naționale — reprezentînd , sutele 
de mii de membri ai Uniunii Ti-, 
ii crețului Muncitor.

In .sală se află de. asemenea, 
c i invitați, oameni ai . muncii, ac
tiviști, de partid și de stat, repre
zentanți ai organizațiilor de ma
sa. oameni de știința, cultură și 
artă, ziariști romîni și străini.

La. lucrările Congresului parti
cipă reprezentanți ai organizații
lor de tineret din Uniunea So
vietică, R. P. Chineză, R.P. Po
lonă, R. Cehoslovacă, R.P. Un-

R.D. Germană, R.P.D. Co
reeană, R.P.F Iugoslavia, Fran
ța, Italia, Brazilia, Austria, Nor
vegia și din alte țări.

Este de față Bruno Bernini, 
președintele Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat.

Sala Congresului are un aspect 
sărbătoresc. Tribuna este domi
nată de statuia marelui învățător 
al clasei muncitoare V. 1. Lenin. 
Pe drapelul Uniunii Tineretului 
Muncitor, așezat lîngă tribună, 
strălucește Ordinul „Apărarea 
„Patriei“, clasa I, distincție acor
dată de,partid și guvern ca semn 
de prețuire a bravului nostru 
tineret și a organizației sale re
voluționare pentru contribuția a- 
dusă la lupta pentru eliberarea 
țării noastre, la făurirea și con
solidarea regimului nostru demo
crat-popular.

Sala, plină de voioșie și entu-

ziasm tineresc, răsună de clnte- 
cele delegaților.

Ora 9. Primiți cu aplauze entu
ziaste, în tribuna oficială iau loc 
tovarășii: Gh. Apostol, general 
de armată Emil Bodnăraș, N. 
Ceaușescu, I. Chișinevschi, Chivu 
Stoica, Miron Constantinescu, Al. 
Drăghici, Gh. Gheorghiu-Dej, Al. 
Moghioroș, D. Colier, L. Răutu, 
general-colonel L. Sălăjan, I 
Cozma, J. Fazekaș, acad. prof. 
dr. C. I. Parhon, acad. prof. I. 
Murgu'.escu. Asistența, în pi
cioare, manifestează pentru con
ducătorul și îndrumătorul drag 
al tineretului din țara noastră.— 
Partidul Muncitoresc Romîn.

Tov. Petre Gheorghe, secretar 
al C.C. al U.T.M., salută în nu
mele Congresului pe delegații la 
Congres, pe ■ membrii Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R. și 
ceilalți invitați de onoare, 
oaspeții de peste hotare.

Muncitor, declar deschise lucrări
le celui de al II-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Muncitor.

Tovarăși,
Propun să. alegem în prezidiul 

de onoare al Congresului nostru, 
Biroul Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

pe 
pe

Cuvîntul de deschidere
ținut de tovarășul Petre Gheorghe

Ședința din după amiaza zilei 
de 27 iunie

Ședința de după amiază este 
prezidată de tov. Maria Apostol, 
membru în Biroul C.C. al U.T.M. 
încep discuțiile pe marginea Ra
portului de activitate al C.C. al 
U.T.M. și a Raportului Comisiei 
Centrale de Revizie.

Iau cuvîntul delegații: Dan 
Gavrilă (regiunea Hunedoara), 
Gheorghe Găvruș (regiunea Con
stanța), Virgil Sebeșan 
București), Petre Vasile 
nea Ploești), Margareta 
(regiunea Iași), Vaier 
(regiunea Hunedoara).

Cu vii și îndelungi 
este salutată cuvîntarea preșe
dintelui F.M.T.D., Bruno Bernini. 
El aduce Congresului și întregu
lui tineret din țara noastră un 
călduros și frățesc salut din par
tea F.M.T.D. In semn de 
noaștere a contribuției 
de tinerii din țara noastră 
tivitatea F.M.T.D.-ului, 
Bernini oferă Congresului stea
gul de onoare al Federației Mon
diale a Tineretului Democrat.

In sunete de trompetă și ră
păit de tobe în sală sosește o nu
meroasă delegație de pionieri din 
Capitală. Salutul lor adus Con
gresului este primit cu un deose
bit entuziasm și dragoste de în
treaga asistență.

După o scurtă pauză, lucrările 
reîncep sub președinți^ tov. Va
sile Pîrvan, 
C.C.

(orașul
(regiu- 

Armașu 
Lăbuneț

aplauze

recu- 
adusă 
la ac- 
Bruno

membrp in Biroul 
al U.TM.

în aplauzele furtunoase ale 
celor prezenți, se dă cuvîntul

★
Delegații la Congres au primit 

prin aclamații propunerea ca în 
prezidiul de onoare al Congresu- # 
lui să fie aleși membrii Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R.

S-a trecut la alegerea organe
lor Congresului. In unanimitate 
sînt. alese prezidiul, comisia de 
validare, șl secretariatul Con
gresului.

Alegerea organelor
Congresului

Prezidiul

TELEGRAME
, __ ;.............................................................. ... j

Tovarășului Petru Groza, 
Președintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare Romîne

București

Plectnd din (ara dv. după o ședere scurtă, dar Impresionantă 
șl plăcută, doresc să exprim din nou părerea de rău că nu am avut 
posibilitatea să mă întîinesc cu dv. personal.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa salutări cordiale și cele 
mai bune urări pentru o Însănătoșire cit mai grabnică.

IOSIP BROZ-TITO
Jimbolia, 27 Iunie 1956

reprezentantului Uniunii Tinere
tului Comunist Leninist din 
U.R.S.S., tovarășului Gheorghi 
Pavlovici Șatunov, membru în 
Biroul C.C. al U.T.C.L. Salutul 
gloriosului tineret sovietic adre
sat Congresului și întregului ti
neret din R.P.R. este primit cu 
vii aplauze de asistență. Repre
zentantul Comsomolului dăruiește 
Congresului numeroase cadouri.

După Dumitriu Stelian, (re
giunea Bacău), ia cuvîntul, în 
numele membrilor Noii Ligi a Ti
neretului Democrat Chinez și al 
întregului tineret din R. P. Chi
neză, Ho Chin-min. El dăruiește 
Congresului în aplauzele tuturor 
un drapel roșu pe care scrie : „Să 
trăiască prietenia frățească din
tre tineretul chinez și cel romîn“.

Congresul salută sosirea lui 
Ichiro Ono, reprezentantul Uniu
nii Internaționale a Studenților 
și a delegatului Uniunii 
lui Revoluționar din R. 
golă N. Norourenten.

Mai iau cuvîntul la

Tineretu-
P. Mon-

Mai iau cuvîntul Ia discuții 
Filip Maria (regiunea Cnaiova) și 
Cornel Pacoste (orașul Bucu
rești).

Congresul 
bită căldură 
lui Budislav 
Prezidiului C.C. al Uniunii Tine
retului Popular din R.P.F. Iugo
slavia și Aimé Massei, membru în 
Biroul Național al Uniunii Tine
retului Republican Francez.

Ședință se riiiică la ota 21,30.
Lucrările Congresului continuă.

(Agerpres)

primește cu deose- 
cuvintele de salut ale
Soskici, membru al

Tovarășului Chivu Stoica, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
București

Doresc In numele tuturor tovarășilor mei șl tn numele meu per
sonal să vă mulțumesc sincer dv. tovarășe Președinte al Consiliului 
de Miniștri și prin dv. Prezidiului Marii Adunări Naționale, Guver
nului Republicii Populare Romîne și întregului popor romîn pentru 
ospitalitatea și atenția care ni s-a acordat în timpul șederii noastre 
în frumoasa dv. țară. Ne bucură foarte mult că am putut să ne 
convingem încă o dată, în timpul scurtei noastre șederi, că poporul 
romîn este pătruns de sentimente de prietenie și simpatie față de 
popoarele din Iugoslavia care sînt identice cu 
relor noastre față de poporul din Rominia.

Vizita noastră și rezultatele convorbirilor 
că există toate condițiile ca să se dezvolte 
și pe viitor relații de bună vecinătate și prietenie, ceea ce va aduce 
foloase la întărirea păcii și colaborării în această parte a Europei 
ți în întreaga lume.

Jimbolia, 27 iunie 1956.

sentimentele popoa-

duse au confirmat 
intre țările noastre

IOSIP BROZ-TITO

Tovarășului
Gheorghe Gheorghiu-Dej,

Prim secretar al C.C. al Partidului
Muncitoresc Romîn

București
Părăsind țara dv. ospitalieră vă transmit dv., Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn și tuturor oamenilor muncii din 
Rominia recunoștință sinceră pentru primirea și atenția arătată 
nouă și salutări călduroase, în numele tuturor membrilor delegației 
noastre și în numele meu personal.

Dezvoltarea relațiilor noastre reciproce în ultimii ani și mai ales 
de la declarația de Ia Belgrad a arătat că dezvoltarea prieteniei 
și colaborării între țările noastre corespunde intereselor și senti
mentelor popoarelor noastre care sînt interesate, înainte de toate, 
să-și realizeze în pace progresul economic, să construiască socia
lismul. Sînt bucuros că rezultatele recentelor noastre convorbiri 
s?nt în concordanță cu aceste năzuințe ale popoarelor noastre și 
sînt convins că dezvoltarea contactelor și colaborării pe mai departe 
va contribui nu numai la înlăturarea consecințelor tulburărilor grele 
din trecutul apropiat, ci va face posibil și întărirea prieteniei și a 
înțelegerii pe mai departe între popoarele țărilor noastre socialiste.

IOSIP BROZ-TITO
Jimbolia, 77 iunie 1956.

* Din sala Congresului

Tovarăși,
în numele Comitetului Central 

al U.T.M., salutăm delegații la cel 
de al ll-lea Congres al U.T.M.

Permiteți-mi ca în numele dele
gaților la cel de al II-lea Con
gres a' Uniunii Tineretului Mun
citor, să salutăm cu multă bu
curie și dragoste în mijlocul nos
tru membrii Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn.

De ..asemenea, salutăm căldu
ros pe membrii guvernului R.P.R., 
pe reprezentanții organizațiilor 
de masă, pe oamenii de știință, 
de artă și cultură, pe tov. frun
tași în producție și pe toți cei
lalți invitați la Congresul nos
tru.

In mijlocul nostru se găsesc 
oaspeți dragi, reprezentanți ai 
organizațiilor de tineret de peste 
hotare. In numele Congresului sa
lutăm cu căldură pe Bruno Ber
nini — președintele Federației 
Mondiale a Tineretului Democrat.

Salutăm cu căldură delegația 
Uniunii Tineretului Comunist Le
ninist din Uniunea Sovietică, con
dusă de tov. Șatunov Gheorghi 
Pavlovici — membru al Birou
lui Comitetului Central, de
legația Uniunii Tineretului Mun
citor din Ungaria condusă de 
tov. Szakaly lozsef — prim se
cretar al Comitetului Central, 
delegația Uniunii Tineretului 
Popular din Iugoslavia condusă 
de tov. Soskic Budislav — mem
bru al Prezidiului Comitetului 
Central, delegația Uniunii Tine
retului Republican Francez condu
să de tov. Massei Aimé — mem
bru al Biroului Național, delegația 
Federației Tineretului Comunist 
Italian condusă de tov Lai Fran
co — membru în Comitetul Cen
tral. delegația Uniunii Tineretu
lui Polonez condusă de tovarășa 
Balcerzac Eva — secretar al Co-

mitetuluî Central, delegația Uni* 
unii Tineretului Cehoslovac con
dusă de tov. Vedra Vladimir 
— secretar al Comitetului Cen
tral, delegația Tineretuluitrai, delegația Tineretului Liber 
German condusă de tov. Plöger 
Heinz, secretar al Consiliului Cen
tral, delegația Uniunii Tineretu
lui Comunist Norvegian condusă 
de tov. Brostigen Gunar — mem
bru al Comitetului Central, dele* 
gația Uniunii Tineretului Popular 
a iui Dimitrov condusă de tov. 
Dimitrov Dimităr Raicov — Se
cretar al Comitetului Central, de
legația Tineretului Liber Austriac 
condusă de Peissl Johann — 
membru al Comitetului Central, 
delegația Uniunii Tineretului Co
munist din Brazilia condusă de 
tov. Mauricio Iunqueira, secretar, 
delegația Uniunii Tineretului De
mocrat din Coreea condusă de 
tov. Hon Sun Ghen — membru în 
Biroul C.C., delegația Uniunii Ti
neretului Muncii din Albania 
condusă de tov. Leka Shkurti, — 
secretar al Comitetului Central.

Tovarăși,
In anii ce au trecut de la Con

gresul de unificare a mișcării re
voluționare de tineret ținut în a- 
nul 1949, țara noastră a făcut 
importanți pași pe drumul cons
truirii socialismului. Succesele ob
ținute de oamenii muncii vîrslnici 
și tineri, sub conducerea partidu
lui, umplu de bucurie și m,îndrie 
inimile noastre.

Politica partidului de indus
trializare socialistă a țării, de 
transformare socialistă a agricul
turii, de dezvoltare a științei și 
de ridicare a nivelului de trai 
material și cultural al oamenilor 
muncii, deschide luminoase ori
zonturi tinerei generații a patriei 
noastre, însuflețind-o în munca 
și lupta pentru1 socialism.

Minunatul nostru tineret, con
dus de partid și av'nd în primele 
rînduri pe utemiști, a devenit în

anii regimului democrat-popular 
un participant activ la măreața 
operă de făurire a unei vieți noi. 
Sub soarele democrației populare, 
tineretul patriei noastre dragi, 
crește sănătos și puternic.

Tovarăși,
Delegații la acest Congres 

Uniunii Tineretului Muncitor 
adus cu el dragostea fierbinte

al 
au 

______ _ . a 
tinerei generații pentru gloriosul 
Partid al comuniștilor, inițiatorul 
mărețelor victorii obținute de po
porul nostru pe drumul socialis
mului. Congresul Uniunii Tinere
tului Muncitor găsește tineretul 
și mai strîns unit în jurul parti
dului, plin de încredere în viitorul 
luminos ce i se deschide în pa
tria noastră.

El muncește plin de avfnt în 
rîndurile oamenilor muncii, pen
tru înfăptuirea istoricelor hotarîrf 
ale celui de al II-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
pentru realizarea celui de al ll-lea 
plan cincinal.

La cel de al II-lea Congres al 
U.T.M. sîntem chemați să facem 
O analiză temeinică a întregii 
activități a Uniunii Tineretu
lui Muncitor, să generalizăm 
experiența bună dobîndită de or
ganizația noastră, să scoatem cu 
curaj la iveală lipsurile și greșe
lile din muncă, să găsim căile 
pentru mobilizarea mai activă a 
tineretului, la lupta pentru cons
truirea socialismului.

Avem în fața noastră.de străbă
tut un drum luminos. Ca și' pînă 
acum pe acest drum pașii ne s'nt 
călăuziți de către partid, părin
tele și învățătorul nostru. Sîn
tem convinși că sub înțeleaptă 
conducere a Partidului. Uniunea 
Tineretului Muncitor, întregul ti
neret al patriei noastre va obține 
noi și noi victorii. în îndeplinirea 
sVcinilor ce i-au fost încredințate.

Din însărcinarea Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului

Apostol Maria, Armașu Mar
gareta, Bejan Dumitru, Brad 
Ion, Clobanu Valeriu, Cioclicl 
Zora, Clrcei Ion, Cîrțtnă Con
stantin, Dudaș Traian, Eisen
burger Grete, Fazekaș Ludo
vic, Fulger Cornel, Haydu 
Gyözö, Hera Florea, Lăbuneț 
Vaier, Mateescu Cornelia, 
Mavrodln Petre, Mlcota Gheor
ghe, Mihai Ștefan, Petre 
Gheorghe, Petre S. Maria, Piu- 
că Petre, Pîrvan Vasile, Sebe
șan Virgil, Trofin Vjrgil, Tu
dor I. Valeria, Vlad Cornel.

Comisia de validare
Ambruș Gheorghe, Arhidea- 

nu Llvlu, Budură Maria, Butcă 
Virgil, Dan Gavrilă, Leica A- 
dam, Manciuc Ion, Megyaszai 
Francisc, Ziman Andrei.

Secretariatul
Alecu Costică, Dinu Munte, 

Găvruș Gheorghe, Istrate Mi
hai, Lupeș Florica, Mahler 
Fred, Olteanu Miron.

Congresul a aprobat apoi In 
unanimitate ordinea de zl :

— Raportul de activitate al 
C.C. al U.T.M., raportor tov. Cor
nel Fulger.

— Raportul comisiei centrale 
de revizie, raportor tov. Savin 
Stelian.

— Raportul cu privire la mo
dificarea statutului U.T.M., rapor
tor tov. Virgil Trofin.

— Alegerea organelor centrale 
ale U.T.M.

Congresul adoptă în unanimi
tate regulamentul de desfășurare 
a lucrărilor.

Intrîndu-se în ordinea de zi 
tov. Cornel Fulger, prim-secretar 
al C.C. al U.T.M. a prezentat 
raportul de activitate al C. C. 
al U.T.M.

De la prezidiu e salutată sosi
rea delegației Noii Ligi a Tine
retului Democrat Chinez.

în continuare^ ședinței tov. 
Stelian Savin a prezentat rapor
tul comisiei central» de revizie.

Orice însemnare care-șl pro
pune să comunice aspecte de 
la o manifestare cum este cel 
de-al ll-lea Congres al Uni
unii Tineretului Muncitor, tre
buie să înceapă, inevitabil, 
prin a prezenta cititorilor cu
rioși locul in care el se des
fășoară.

Ca și sediul propriu-zis al 
Congresului, marea sală de 
sporturi Dinamo, special ame
najată, aleea care duce spre 
intrare se remarcă prin so
brietate. Drapele roșii și tri
colore încadrează mari pa
nouri pe care au fost fixate 
chipurile eroilor uteciști, atît 
de luminoase în memoria po
porului, străjuiesc aleea prin
cipală a parcului, amintind de 
suferințe și bătăi. Nu-i decît 
un amănunt decorativ, dar el 
subliniază ideea că, la acest 
Congres, drumul delegaților 
veniți din întreaga (ară trece 
prin tradiția de luptă a tine
retului nostru.

Judecind după reacțiile una
nime ale delegaților, prima zi 
poate fi caracterizată ca cea 
In care au fost subliniate în
deosebi două mari idei, fun
damentale tn conștiința orga
nizației noastre: atașamentul 
nelimitat, dragostea caldă și 
tinerească pentru partidul cla
sei noastre muncitoare și sen
timentul ferm al solidarității 
internaționale cu tinerii lumii 
întregi, tn lupta pentru pace 
și o viață mai bună.

Manifestația de simpatie 
fierbinte făcută — in semn de 
dragoste pentru partidul co
muniștilor — la apariția in 
sală a membrilor Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., și ura
tele care au tunat atunci; pri
mirea entuziastă 
rilor din partea 
noștri — steagul 
re — transmis 
F.M.T.D.-ului de 
nini, plăcile cu 
unor discursuri 
Lenin și sculptura trimisă de 
tineretul sovietic și drapelul 
dăruit de tineretul chinez, da
rurile tineretului francez, o 
dovedesc.

Congresul are un puternic 
caracter de lucru.

Cred că v ir sta medie a dele
gaților se cuprinde intre 21- 
23 de ani. Intîlnești fețe tinere 
de tot, intîlnești pur și sim
plu băieți cărora abia le dau 
acum tiuleele. Se cintă mult 
tn pauze, se glumește mult. Și 
totuși, în ședințe, aceiași bă
ieți și fete ascultă cu serio
zitate, cu o concentrare pasio
nată. De pildă, la cuvîntul 
unul delegat al organizației 
regionale Hunedoara, vorbito
rul ataca probleme ale mine
rilor, ale planului, cu cifre, cu 
date, poate cu prea multe 
cifre și dale. Muncitorii din 
industrie, mecanizatori, țărani, 
elevi, îl ascultau încordați: e 
vorba despre cărbune șl a- 
ceasta este o problemă de

făcută daru- 
prietenilor 

alb de onoa- 
din partea 
Bruno Ber- 
imprimările 
ale marelui

stat. Congresul organizației 
noastre revoluționare de ti
neret discută cu încordare și 
competență probleme de stat.

Un delegat al tinerilor pe
troliști a aat, intre altele, un 
amănunt care ni se pare sim
bolic : în cinstea Congresului, 
tinerii petroliști au repus în 
funcțiune 10 sonde.

Munca aceasta plină de o 
poezie gravă, a căutării como
rilor în adincuri, seamănă 
muncii Congresului nostru în
sărcinat să detecteze noi dru
muri, noi posibilități, noi co
mori de energie și inițiativă 
pe terenurile marilor bogății 
omenești ale tineretului no
stru.

Aș insista pe caracterul con
cret, viu, al acestei căutări. 
Tovarășul Găvruș, delegat al 
organizației regionale Con
stanța, a raportat Congresului 
că 9000 de tineri țărani din 
această regiune au intrat, cu 
familiile lor, in forme socia
liste de agricultură. Se dă a- 
cum bătălia pentru atragerea 
celor 3000 de tineri țărani ră
mași ■ individuali, lată rezul
tatele și totodată premizele 
bătăliei pentru viitor.

In fine, nu putem să nu co
mentăm tn această sumară e- 
numerare a evenimentelor pri
mei zile de dezbateri, apari
ția tn sală a pionierilor. Fără 
îndoială că delegații lor au

fost printre cei aplaudați. Și 
anume, nu atît pentru tradițio
nala lor intrare (aș zice 
triumfală) cu steagurile des
fășurate și flori in miini, cit 
pentru ascuțitul cuvtnt in ver
suri pe care l-au rostit: 
De-or (ine mult ședințele 

șablon 
crește bărbi la toți

și adormim 
rts mult, s-a bătut din 

palme și — sîntem siguri — 
participanții cu sau fără mu. 
scă pe căciulă, vor trage șl 
concluziile necesare. Evident, 
problema metodelor de mun
că tn organizația noastră, a 
activității educative tinerești, 
pătrunsă de veselie, atrăgă- 
gătoare va mal fi larg dezbă
tută cu atît mai mult, cu cit 
ea nu se pune numai pentru 
pionieri. Oricum, versurile to
varășilor noștri mai tineri sînt 
mai mult decît o glumă.

★
Delegați ai tineretului prie

ten din 17 țări participă la 
Congres. De pe alte meridiane, 
din țări diferite, ei au adus la 
București un mesaj frățesc. Ii 
salutăm cu bucurie printre noi 
și le strîngem mîinile. El vor 
cunoaște aici un tineret liber, 
stăpin pe viitorul său, care se 
dăruiește cu entuziasm și ge
nerozitate, călăuzit de partid, 
cauzei celei mai nobile a tu
turor timpurilor: construirii 
socialismului și apărării păcii.

EUGEN MANDRIC

Ne-or

S-a

Tn pauzele Congresului, se schimbă impresii, se încheagă prietenii (Foto R. COST1N)
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Raportul de activitate al C. C. al U. T. M.

la Congresul al II-lea al Uniunii Tineretului Muncitor
Raport prezentat de tovarășul Cornel Fulger, prim secretar al C. C. al U. T. M.

Tovarăși,

Aitualul Congres al Uniunii Tineretului Muncitor are loc în 
condițiile unui puternic avînt în muncă al poporului nostru, condus 
de Partidul Muncitoresc Romîn, pentru traducerea în viață a isto
ricelor hotărîri ale celui de al II-lea Congres al Partidului, program 
măreț al construcției victorioase a socialismului în patria noastră. 
(Aplauze).

Congresul al II-lea al U.T.M. se desfășoară în condițiile unor 
importante schimbări în situația internațională în direcția întăririi 
pozițiilor socialismului, a unor însemnate succese în slăbirea încor
dării internaționale și în lărgirea și consolidarea forțelor păcii.

Congresul al XX-lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
eveniment de uriașă însemnătate istorică mondială, a arătat că 
principala trăsătură a epocii noastre constă în aceea că socialismul 
a ieșit din cadrul unei singure tari și s-a transformat într-un sistem 
mondial. Se deschid noi perspective în ce privește trecerea diferitelor 
tari de la capitalism ia socialism, in actualele condiții internaționale 
nu există o inevitabilitate fatală a războiului, forțele păcii fiind în 
stare tot mai mult să împiedice realizarea planurilor războinice ale 
cercurilor imperialiste, agresive și să asigure menținerea și consoli
darea păcii în lume.

La dezvoltarea și consolidarea forțelor păcii din întreaga lume 
au contribuit în mod deosebit inițiativele de pace ale Uniunii 
Sovietice din ultimii ani. S-au întărit pozițiile pe plan interna
țional ale Republicii Populare Chineze și ale celorlalte state socia
liste. In prezent există o vastă „zonă a păcii“ care include atît 
state socialiste, cît și state nesocialiste iubitoare de pace din Eu
ropa, Asia și Africa. Crește neîncetat lupta pentru independența a 
popoarelor subjugate; are loc destrămarea continuă a sistemului 
colonial al imperialismului. O influență puternică asupra desfă
șurării evenimentelor internaționale o are lupta crescîndă a mase
lor populare de pretutindeni, avînd în frunte clasa muncitoare, 
pentru slăbirea continuă a încordării internaționale, pentru pace 
și prietenie între popoare.

Popoarele iubitoare de pace se împotrivesc tot mai mult poli
ticii „de pe poziții de forță“ a cercurilor agresive, politicii „războ
iului rece" care s-a compromis în fața opiniei publice mondiale și 
suferă eșecuri unul după altul.

Politica de coexistență pașnică între state cu sisteme sociale 
diferite, politica de colaborare economică și culturală între popoare, 
a fost îmbrățișată de un grup numeros de state și cucerește tot 
mai mult cercurile cele mai largi ale opiniei publice mondiale 
care văd în această politică. perspectiva păcii trainice și a îmbu
nătățirii condițiilor de trai ale maselor populare.

Republica Populară Roinînă, țară constructoare a socialismu
lui, dezvoltă mereu mai mult legăturile frățești cu Uniunea 
Sovietică, cu Republica Populară Chineză, cu _ toate țările de 
democrație populară, aducînd contribuția sa la întărirea forțelor 
socialismului. Se dezvoltă continuu relațiile prietenești cu vecina 
noastră, Republica Populară Federativă Iugoslavia, în interesul 
cauzei socialismului și a păcii. Consecventă politicii sale externe 
de coexistență pașnică, Republica Populară Romînă se străduiește 
neîncetat să întărească legăturile de colaborare economică și cul
turală cu toate țările lumii, pe baza respectării independenței na
ționale și a avantajului reciproc. O recunoaștere unanimă a poli
ticii pașnice a țării noastre a fost admiterea ei în O.N.U.

Tineretul patriei noastre sprijină politica de pace~ a Guvernu
lui Republicii Populare Romîne, muncind pentru întărirea puterii 
economice și a capacității de apărare a țării, contribuind la dez
voltarea legăturilor de prietenie și colaborare a poporului nostru 
cu toate popoarele.

Educat în spiritul internaționalismului, al dragostei și priete
niei cu tineretul din întreaga lume, tineretul țării noastre și orga
nizația sa, Uniunea Tineretului Muncitor, constituie o forță activă 
în lupta tinerilor de pretutindeni pentru pace și colaborare inter
națională. In deosebi în ultimii ani, a crescut într-o mare măsură 
prestigiul tineretului nostru^ și al U.T.M. în mișcarea internațio
nală de tineret.

Organizația noastră dezvoltă mereu mai larg contactele și cola
borarea prietenească cu tinerii iubitori de pace din toate țările 
lumii.

In toată această perioadă, s-au dezvoltat tot mai mult legătu
rile tineretului romîn cu gloriosul tineret sovietic, cel mai bun 
prieten al tineretului din Republica Popula-ă Romînă. Mai multe 
delegații ale Comsomolului și U.T.M, . au făcut vizite reciproce. 
S-au dezvoltat legăturile cu organizațiile frățești și tinerii din 
țările democrat-populare, s-au inițiat vizite, întîiniri la graniță, 
concursuri culturale și competiții sportive/Tineretul nostru salută 
cu satisfacție restabilirea legăturilor de prietenie și colaborare 
între U.T.M. și Uniunea Tineretului Popular din Iugoslavia și-și 
exprimă deplina încredere în dezvoltarea lor continuă în intere
sul comun al tineretului și popoarelor țărilor noastre.

Uniunea Tineretului Muncitor este afiliată la Federația Mon
dială a Tineretului Democrat și la Uniunea Internațională a Stu
denților. Mobilizînd în jurul să.u întregul tineret din patria noas
tră. U.T.M. a participat întotdeauna la activitatea multilaterală a 
acestor organizații internaționale. Reprezentanți ai tuturor cate
goriilor tineretului din țara noastră au luat parte la toate festiva
lurile mondiale ale tineretului, la diferite conferințe, întîiniri și 
seminarii internaționale.

U.T.M. a întreprins din ce în ce mai multe acțiuni pentru dez
voltarea unității tineretului și studenților, stabilind legături de 
colaborare cu unele organizații de tineret și studenți neafiliate la 
F.M.T.D. și U.I.S. S-au întărit relațiile de colaborare cu organi
zațiile de tineret și de studenți din Franța, Italia, Anglia. Austria. 
Finlanda, țările scandinave și din alte țări din Europa, cu orga
nizațiile de tineret din țările Asiei, din Africa de Nord, din Ame
rica Latină, dintre care cu unele, în trecut, nu am avut legături 
directe. Lupta și viața tineretului din țările coloniale și depen
dente este mai bine cunoscută astăzi de tineretul romîn. Tineretul 
nostru sprijină cu căldură lupta pentru independență, națională a 
popoarelor asuprite de imperialism.

Ospitalitatea și căldura deosebită cu care tineretul nostru a 
îmbrățișat solii tinereții din întreaga lume cu prilejul Festivalului 
de la București, a făcut cunoscută pretutindeni dorința noastră 
sinceră de colaborare cu tînăra generație a tuturor popoarelor.

Dezvoltarea legăturilor prietenești ale tineretului țării noastre 
cu tineretul de peste hotare se reflectă și în faptul că numai în 
anul acesta peste 1.700 de tineri au vizitat sau vor vizita țara 
noastră, iar mai mult de 800 de tineri din țara noastră vor fi oas
peții tineretului din diferite țări. Vom promova și pe viitor ase
menea acțiuni ca schimburi reciproce de delegații și materiale do
cumentare, întîiniri cu caracter profesional, vacanțe și excursii stu
dențești etc

Tineretul Republicii Populare Romîne va întîmpina cel de al 
Vl-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților de la Mos
cova, intensificînd legăturile cu tineretul tuturor țărilor, în așa fel 
îneît la festival, solii tineretului nostru să întîlnească noi și mai 
mulți prieteni uniți sub semnul apărării viitorului tinerei gene
rații. Uniunea Tineretului Muncitor consideră că întărirea legătu
rilor prietenești, cunoașterea reciprocă între tinerii din diferite 
țări, constituie un aport însemnat la cauza păcii și înțelegerii 
între popoarele lumii, la slăbirea încordării internaționale. Pentru 
realizarea acestui nobil țel, Uniunea Tineretului Muncitor dorește 
din toată inima închegarea de legături trainice cu organizațiile 
tineretului muncitoresc din toate țările, pentru a contribui la întă
rirea solidarității și unității clasei muncitoare în lumea întreagă. 
Uniunea Tineretului Muncitor dorește în mod sincer să stabilească 
și să dezvolte legături de prietenie cu toate organizațiile de tine
ret din lume care doresc pacea, fiind ferm convinsă că aceasta va 
fi o prețioasă contribuție la victoria cauzei păcii și prieteniei între 
popoare, cauză atît de scumpă tineretului de pretutindeni. (Aplauze).

Tovarăși,

Cu mîndție patriotică privește tineretul Republicii Populare 
Romîne succesele de însemnătate istorică obținute de poporul nos
tru, sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn în opera de 
construire a socialismului.

Frumoasa și bogata noastră patrie care în trecut gemea sub 
asuprirea și exploatarea capitaliștilor și moșierilor, vînduți impe
rialismului străin, înflorește astăzi sub soarele democrației 
populare.

Eroica noastră clasă muncitoare, răspunzînd cu elan chemării 
partidului, a îndeplinit înainte de termen sarcinile primului plan 
cincinal. Au fost puse bazele industriei grele și în deosebi ale 
industriei constructoare de mașini; au fost create noi ramuri in
dustriale. inexistente în Romînia burghezo-moșierească, cum sînt: 
industria de utilaj petrolifer, minier și energetic, industria de 
tractoare, mașini agricole și autocamioane, sectoare noi ale 
industriei chimice, extracția de minereu de uraniu și altele. Poporul 
nostru se mîndrește pe drept cuvînt cu marile obiective industriale 
construite și dezvoltate în anii primului cincinal, asemenea Com
binatului siderurgic Hunedoara, Fabricii de rulmenți-Birlad, Ter* 
mocentralelor Ovidiu II și Paroșeni.

Volumul producției industriale în 1955 a fost de 2.9 ori mai 
mare deci! în 1938; a sporit producția bunurilor de larg consum.

Țărănimea muncitoare, aliata de nădejde a clasei muncitoare, 
își făurește o viață nouă, din ce în ce mai îmbelșugată. Luminați 
de partid, tot mai mulți țărani muncitori se unesc în gospodării 
agricole colective, intovărășiri agricole și asociații simple de pro
ducție. Sectorul socialist in agricultură reprezintă astăzi o treime 
din suprafața agricolă a țării și crește neîncetat. Numărul gospo
dăriilor colective și al întovărășirilor agricole este de aproape 
9.500. Harnica noastră țărănime muncitoare, ajutată de statul de 
democrație populară și îndrumată de partid, a strîns in 1955 de pe 
ogoarele patriei cele mai bogate roade obținute vreodată în Ro
mînia.

Datorită condițiilor deosebit de favorabile create de statul de
mocrat-popular, oamenii de știință și cultură din vechea și noua 
generație au obtinut succese însemnate în dezvoltarea științei și 
culturii patriei noastre. Eforturile principale ale partidului și s'ri
tului nostru sînt îndreptate spre satisfacerea în măsură din ce în 
ce mai mare a nevoilor materiale și culturale ale poporului.

Sub conducerea partidului s-a făurit și se dezvoltă continuu 
unitalea politico-rriorală a poporului nostru muncitor, s-a întărit 
neîncetat alianța clasei muncitoare cu țărănimea muncitoare sub 
conducerea clasei muncitoare.

Succese hotărîtoare a obținut regimul de democrație populară 
în rezolvarea problemei naționale in patria noastră in spiritul 
învățăturii marxist-leniniste. In locul rușinoasei politici de asu
prire națională și de învrăjbire între naționalități, practicată de re
gimul burghezo-moșioresc, statuii nostru cimentează prietenia și 
frăția tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, uniți 
în lupta pentru atingerea țelului comun, întărirea și înflorirea pa
triei, construirea socialismului în Republica Populară Romînă.

împreună cu întregul popor, tineretul Republicii Populare Ro
mîne are asigurate cele mai largi drepturi și libertăți. El este 
înconjurat de dragostea și grija permanentă a partidului și guver
nului.

In timp ce în țările capitaliste tineretul muncitor cunoaște 
mizeria, șomajul și nesiguranța zilei de mîine. în regimul nostru 
de democrație populară tineretul are asigurată o viață din ce în 
ce mai bună și poate cuteza spre cele mai îndrăznețe visuri, cu 
încrederea că le va vedea împlinite.

Pentru tineretul nostru munca a încetat de mult de a mai fi 
un chin ; ea devine din ce în ce mai mult o chestiune de onoare și 
eroism. Muncind cu abnegație, ridieîndu-și neîncetat calificarea pro
fesională, tineretul nostru esle răsplătit după rezultatele muncii 
sale

Tineretului îi sînt create condiții din ce în ce mai bune pentru 
învățătură, pentru dezvoltarea culturală și tehnico-științifică. S-a 
dezvoltat rețeaua învățămintului elementar, s-au creat noi școli

I.

împreună cu întregul popor muncitor, 
în lupta pentru construirea 

economiei socialiste
1 In fabrici și uzine, în lupta 

pentru cincinal
Tovarăși,

Sub îndrumarea partidului, Uniunea Tineretului Muncitor a 
desfășurat în anii de care se ocupă raportul o largă muncă politică 
și organizatorică în rindul tineretului muncitoresc în vederea edu
cării și mobilizării lui în lupta clasei muncitoare pentru înfăptuirea 
sarcinilor de dezvoltare a industriei socialiste, pentru îndeplinirea 
și depășirea obiectivelor primului nostru plan cincinal.

Odată cu dezvoltarea industriei socialiste, în anii regimului 
democrat-popular a crescut în țara noastră un tineret muncitoresc 
nou, entuziast, schimbul de nădejde al clasei muncitoare, dornic 
să-și însușească noi cunoștințe, hofărît să-și inchine întreaga sa 
energie și inițiativă, creatoare cauzei construirii socialismului. 
(Aplauze).

Unul din principalele rezultate ale activității U.T.M. este parti
ciparea în masă și cu un avînt deosebit a tinerilor muncitori la în
trecerea socialistă, în lupta pentru realizarea și depășirea sarcini
lor de creștere a producției industriale. Tineretul muncitoresc a adus 
o contribuție însemnată la înfăptuirea Sarcinilor primului plan cin
cinal ; din rîndurile sale s-au ridicat peste 80.000 fruntași în pro
ducție.

Tineretul patriei noastre se mîndrește cu faptele minunate de 
muncă ale unor tineri ca : metalurgistul Vulpe Nicolae, maistrul 
sondor Alexandru Ion, oțelarul Lăbuneț Vaier, minerul Mihai Ște
fan, lăcătușul Dragoș Mihai, filatoarea Petre S. Maria, strungarul 
Bărbat Marin, furnalistul Pali Victor, sirungărița Roth Inge și alții, 
care s-au afirmat și s-au făcut cunoscuți în focul întrecerii socia
liste.

Uniunea Tineretului Muncitor a inițiat după exemplul Comsomo
lului organizarea brigăzilor de producție ale tineretului și a pos
turilor utemiste de control. într-o serie de întreprinderi, tinerii au 
luat șub patronaj abataje, cuptoare de topit oțel, furnale, sonde; 
s-au înființat secții și sectoare ale tineretului.

Astăzi există în industria noastră socialistă peste 14.000 brigăzi 
de tineret al căror aport la îndeplinirea și depășirea planului de 
producție crește tot mai mult. Brigăzile de producție numără azi 
printre membrii lor, alături de miile de țineri și numeroși ingi
neri, maiștri și tehnicieni cu experiență. Ele aplică într-o mare 
măsură metode avansate de muncă, controlează îndeplinirea planu
lui de către fiecare membru al brigăzii, organizează cu regulari
tate consfătuiri de producție și schimburi de experiență. Astfel, 
brigada condusă de tov. Vulpe Nicolae de la secția de tratament 
termic a uzinei „1 Mai“ — Ploești și-a îndeplinit sarcinile planului 
cincinal înainte de termen, acumulînd o bogată experiență tehnică 
pe care o împărtășește și brigăzilor de tineret din alte întreprinderi. 
Acum brigada tov. Vulpe Nicolae lucrează în contul anului 1963.

Organele și organizațiile U.T.M. se ocupă cu mai multă atenție 
de generalizarea experienței pozitive a fruntașilor în producție, a 
brigăzilor și secțiilor de tineret fruntașe. Poate fi dată de exem
plu în acest sens activitatea comitetelor orășenești U.T.M. Bucu
rești și Cluj care inițiază cu regularitate consfătuiri cu tinerii pe 
ramuri de producție.

Ca rezultat al preocupării organizațiilor U.T.M. pentru gene
ralizarea experienței pozitive a crescut numărul tinerilor care aplică 
metode înaintate, al inovatorilor și raționalizatorilor. In industria 
metalurgică și a construcțiilor de mașini, este tot mai mare numă
rul tinerilor care aplică metode de așchiere rapidă și intensivă a 
metalelor și alte metode înaintate, obținînd rezultate bune în crește
rea producției și productivității muncii.

In industria noastră socialistă lucrează peste 4.000 tineri ino
vatori care aduc o contribuție însemnată la îmbunătățirea proce
sului tehnologic de fabricație, la perfecționarea produselor, la obți
nerea de economii. La uzinele „23 August“ — București, 120 tineri 
au făcut în cursul anului 1955 peste 185 propuneri de inovații si 
raționalizări dintre care 95 au si fost aplicate și dau rezultate 
foarte bune.

Asemenea propuneri creatoare ale tineretului muncitor care 
aduc îmbunătățiri importante procesului de producție sînt o expre
sie a trăsăturilor tînărului înaintat din patria noastră.

Dînd viață sarcinilor stabilite de partid privind îndeplinirea ce
lui de al II-lea plan cincinal și în întîmpinarea Congresului al II-lea 
al U.T.M., tinerii au obținut succese importante.

Astfel, tinerii oțelari de la Reșița au realizat în primul semestru 
al acestui an economii echivalente cu prețul de cost a 3 locomo
tive. La uzinele „Steagul Roșu“ tineretul a realizat, în ultimele 
trei luni din economii 5 autocamioane, iar la uzinele „Ernst Thăl- 
mann“, în aceeași perioadă 3 tractoare. Brigăzile de la cuptoarele 
tineretului din combinatul metalurgic Reșița aplicînd metoda sovie
tică Matulineț au dat peste plan în primul semestru al acestui an 
521 tone de oțel și au elaborat 157 de șarje rapide. Cele 3 brigăzi 
ale tineretului conduse de Maria Bîrhală, Reja Iul i ana și Tomuț 
Rozalia, de la uzinele textile „30 Decembrie“-Arad au dat de la 
începutul anului și pînă în prezent 27.000 kg. fire peste plan. Ase
menea acestor brigăzi ale tineretului sînt încă numeroase altele 
care îndeplinesc și depășesc planul de producție, lucrînd în contul 
anilor viitori, dînd produse de bună calitate, realizînd importante 
eeonomiî.

Crește permanent Inițiativa organizațiilor U.T.M. șî a tineretu
lui în munca pentru îndeplinirea planului cincinal. Inițiativa luată 

profesionale și tehnice', școli de cultură generală și institute de 
învățămint superior. In patria noastră, porțile tuturor școlilor sînt 
larg deschise fiilor oamenilor muncii.

Tinerii au drept la vot de la 18 ani, participă la rezolvarea și 
conducerea treburilor obștești; din rîndurile lor. sînt aleși mulți 
deputați în Marea Adunare Națională și în sfaturile populare.

înfrățiți în .munca și lupta pentru construirea socialismului în 
Republica Populară Romînă, tinerii minorităților naționale se bucură 
de aceleași drepturi și libertăți ca și tinerii romîni cu care mun
cesc laolaltă pentru înflorirea patriei lor comune.

In urma realizării unității tineretului muncitoresc șj pe această 
bază, a fost înfăptuită în 1949 unitatea organizatorică și politică 
a tineretului muncitor de la orașe și sale. Pe baza îndrumărilor 
partidului și exprimînd năzuințele tineretului, primul Congres al 
U.T.M. a înființat Uniunea Tineretului Muncitor — organizație 
unică revoluționară a tineretului muncitor din Republica Populară 
Romînă.

Uniunea Tineretului Muncitor, ajutorul credincios și rezerva 
partidului, pune la baza întregii sale activități principiul conduce
rii de către partid și atotbiruitoarea învățătură marxist-leninistă. 
deschizătoare de drumuri spre viitorul fericit al omenirii. U.T.M. a 
simțit în fiecare moment al existenței sale ajutorul și îndrumarea 
părintească a partidului.

După rezoluția Plenarei C.C. al P.M.R. din 1948. de o deosebită 
însemnătate pentru îmbunătățirea muncii din ultimii ani a Uniunii 
Tineretului Muncitor a fost ajutorul primit prin Hotărîrea Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R. din 1954 cu privire la activitatea U.T.M., 
hotărîre care a stat la baza analizei și măsurilor adoptate de Con
ferința pe țară a U.T.M din același an.

îndrumată zi de zi de partid, continuînd lupta glorioasă a 
U.T.C., inspirîndu-se din pilda luminoasă a unor eroi uteciști ca 
Vasile Roaită. Filimon Sîrbu, Ocsko Tereza, Constantin Godeanu și 
atîția alții, U.T.M. educă tineretul în spiritul devotamentului nemăr
ginit pentru cauza Partidului Muncitoresc Romîn, cauza poporu
lui, în spiritul luptei plină de abnegație și pasiune revoluționară 
pentru victoria socialismului.

Mobilizați de U.T.M., sub steagul partidului, milioane de tineri 
din fabrici, uzine și șantiere de construcții, de pe. ogoare, de pe 
băncile școlilor, institutelor și din laboratoare își dăruie cu entu
ziasm toate forțele împreună cu întregul popor uriașei munci pentru 
dezvoltarea economiei și culturii țării, pentru întărirea și înflorirea 
scumpei noastre patrii.

Pe drapelul U.T.M. strălucește ordinul „Apărarea Patriei“ clasa 
I-a acordat, de partid și guvern, ca semn al aprecierii contri
buției adusă de bravul nosfru tineret și de organizația sa revolu
ționară. la lupta pentru eliberarea țării noastre, la făurire? con
solidarea regimului democrat-popular. (Aplauze).

în cinstea Congresului U.T.M. de tinerii de la uzinele „Tudor Vla- 
dimirescu“ din București,, pentru o mai bună organizare a locului 
de muncă, pentru curățenie în întreprindere și disciplină în pro
ducție, a fost îmbrățișată cu entuziasm de numeroși tineri. în 
regiunile Ploești, Pitești și Bacău ,s-au întreprins o serie de ac
țiuni cum sînt : ridicarea muncii brigăzilor din schimbul de noapte 
la nivelul celor din schimbul de zi, forarea unor sonde înainte de 
termen, redarea în producție a unui număr însemnat de sonde pără
site, recuperarea țițeiului din batale etc. Brigada de tineret care 
a forat sonda nr. 119 din schela Boldești, dînd-o în exploatare 
înainte de termen, a realizat prin aer ;ta economii în valoare de 
peste 140.000 Iei. La uzinele „lanoș Herbak“ din Cluj brigada con- 
dusă de tov. Reghina Coroian a realizat in 3 luni o economie de 
34.000 dm.2 piele.

Formele avansate de organizare în munca, specifice tineretu
lui, brigăzile de producție, secțiile și secioarde tineretului, repre
zintă un ajutor de preț în însușirea atitudinii noi, socialiste față 
de muncă, dezvoltă spiritul colectiv și ajutprul tovărășesc, iniția
tiva și elanul tineretului în producție.

Rezultatele obținute de numeroase organizații U.T.M. în mobi
lizarea tineretului pentru îndeplinirea sarcinilor de producție se 
explică prin faptul că în ultimii ani problemele producției stau în 
centrul preocupărilor lor. U.T.M. și-a întărit influența în rîndurile 
tinerilor muncitori, folosind cu mai multă pricepere forme variate 
de educare și mobilizare a tineretului. In scopul legării mai strînse 
a muncii organizațiilor de bază U.T.M. de sarcinile concrete care 
stau în fața întreprinderilor, s-au creat organizații U.T.M. pe sec
ții cu drept de organizații de bază și grupe de U.T.M. Prin orga
nizarea de adunări deschise de U.T.M. pe temele producției, prin 
atragerea a numeroși tineri neîncadrați în U.T.M. în brigăzile de 
producție ale tineretului, prin cuprinderea mai largă a tineretului 
în formele de învățămînt politic, prin variate acțiuni cultural-spor? 
tive, organizațiile U.T.M. au sporit participarea conștientă a tine
retului la îndeplinirea planului de producție al întreprinderilor.

Tovarăși, ,

Din cele de mai sus reiese că tineretul muncitor a adus și 
aduce o însemnată contribuție la îndeplinirea sarcinilor de produc
ție ale întreprinderilor. Se poate aprecia însă că sînt lipsuri seri
oase în ce privește contribuția tineretului la creșterea productivi
tății muncii și reducerea prețului de cost, a căror importanță a 
fost atît de mult subliniată de Congresul al II-lea al Partidului

Comitetul Central al U.T.M. consideră că principala slă
biciune a muncii organelor și organizațiilor de U.T.M. în 
industrie este slabă preocupare pentru mobilizarea tineretului 
muncitoresc la lupta pentru cteșterea productivității muncii, îm
bunătățirea calității produselor și reducerea prețului de cost. Acea
sta se explică în primul rînd prin faptul că mult timp, necunoscînd 
temeinic problemele economice, noi am subapreciat importanța 
acestor pîrghii în economia națională.

Un însemnat număr de organizații U.T.M. nu s-au preocupat 
în mod concret de îndrumarea tinerilor spre perfecționarea continuă 
a pregătirii lor profesionale, pentru însușirea și deplina folosire 
a tehnicii noi, pentru o cunoaștere mai amănunțită și îngrijirea 
atentă a mașinilor și utilajelor, pentru extinderea și folosirea de 
către masa tineretului a metodelor dé muncă ale fruntașilor în pro
ducție. Din această cauză în multe întreprinderi unii tineri mun
citori, și printre ei mulți proveniți din școlile profesionale, dau 
produse de slabă calitate și rebuturi, nu-și realizează normele de 
producție.

Comitetul regional U.T.M. Hunedoara și comitetul raional 
U.T.M. Petroșani au manifestat o serioasă lipsă de preocupare 
pentru creșterea calificării tineretului minier, neglijîndu-se adesea 
pînă și activitatea școlilor de calificare organizate în ultimul timp 
pe lîngă fiecare mină. Deși se cunoaște nevoia mare de brațe de 
muncă în acest sector de producție, U.T.M. s-a ocupat prea puțin 
de dezvoltarea în rîndul tinerilor a interesului și dragostei pentru 
meseria de miner. Pe de altă parte, nici organele Ministerului 
Minelor și conducerile minelor nu s-au preocupat suficient de asi
gurarea tuturor condițiilor tehnice pentru buna desfășurare a acti
vității brigăzilor de tineret, de stimularea inițiativei acestora și 
de crearea unor asemenea condiții de viață și muncă care să 
atragă tineretul spre meseria de miner.

Unele comitete regionale și raionale (orășenești) U.T.M. negli
jează munca organizațiilor U.T.M. din școlile profesionale de uce
nici. Ele nu luptă pentru a dezvolta în rîndurile ucenicilor dra
gostea față de meseria aleasă, pasiunea pentru însușirea unor 
temeinice cunoștințe teoretice și practice.

Există unele organizații U.T.M., în special de pe șantierele de 
construcții, care nu acordă atenția cuvenită educării tineretului în 
spiritul economisirii cu grijă a materialelor și surselor de énergie 
-— factori importanți în reducerea prețului de cost. Unele iniția
tive prețioase privind realizarea de economii, ca aceea a tinerilor 
de la „Progresul“-Brăila, sau a tinerilor de la „Clement Gottwald“- 
București, n-au fost susținute și aplicate pe scară largă de către 
organizațiile U.T.M. Conturile personale de economii sînt insufi
cient răspîndite.

Sînt puține“cazurile cînd în adunările organizațiilor U.T.M. se 
discută astfel de probleme : „cum putem spori productivitatea 
munciî în întreprinderea sau în secția noastră“, „cum putem re
duce prețul de cost", „cum să ne gospodărim salariul“ etc. Rareori 
sînt chemați la adunările U.T.M. ingineri, maiștri cu experiență,

fruntași în producție care să vorbească tineretului despre tehnica 
nouă, despre experiența lor pozitivă, Mai_ sîntîncă activiști care 
au slabe cunoștințe în domeniul organizării și_ desfășurării prac
tice a procesului de producție și nu reușesc să îndrume calificat 
munca organizațiilor de bază U.T.M. Oare ce fel de ajutor pot da 
muncii asemenea activiști despre care se poate spune doar că 
„vorbesc ca să se afle în treabă“ ? .

In munca organizațiilor U.T.M. există lipsuri mari în educare* 
tinerilor muncitori în spiritul disciplinei conștiente în producție. 
Se trec adesea cu vederea asemenea manifestări negative ca întîr- 
zierea de la lucru, irosirea timpului de muncă, absentarea nernoti- 
vată, neîngrijirea mașinilor, lipsa de respect față de muncitorii 
vîrstnici, ingineri și tehnicieni etc. Sînt organizații U.T.M. care 
nu arată tinerilor în mod convingător, folosind exemple concrete 
de la locul de muncă respectiv, ce pagube mari suferă economia 
națională și cît pierde fiecare tînăr în parte datorită absențelor 
și întîrzierilor din producție. In cursul primului cincinal absențele 
unor tineri de la uzinele „Steagul Roșu" Orașul Stalin au pro- ; 
vocat pierderea a peste 180.000 zile lucrătoare în care timp s-ar fi 
putut fabrica sule și sute de autocamioane, iar la fabrica „Bumba
cul“ din Timișoara. în ultimul trimestru al anului 1955, tinerii ar 
lipsit nemotivat peste 13.000 ore, în care timp s-ar fi putut realizț 
33.000 metri țesături. Fiecare tînăr trebuie să înțeleagă bine cl 
toate aceste manifestări negative care duc nemijlocit la^ nerealț 
zarea planului de producție se răsfrîng în ultima instanță în mot 
negativ asupra nivelului său de trai.

Toate aceste aspecte negative ar fi mai puțin frecvente daci 
cele peste 3.300 posturi utemiste de control și-ar face datoria ș 
ar desfășura o activitate mai susținută și mai eficace.

Organizațiile U.T.M. din întreprinderile industriale și de p 
șantierele de construcții se ocupă prea puțin de viața și activita 
tea tinerilor din cămine, de problemele și nevoile lor. In cele mj 
multe locuri, comitetele de cămine nu desfășoară aproape nici 
activitate, nu organizează gospodărirea și păstrarea bunurilor.

Trebuie spus în același timp că mai ales în întreprinderile di 
industria metalurgică, forestieră, în piscicultura, pe unele șantier 
de construcții, datorită slabei preocupări a ministerelor de resoi 
și a sprijinului insuficient din partea sindicatelor, multe din cămi 
nele tineretului sînt adesea prost întreținute, nu există o preocu 
pare și grijă permanentă pentru tinerii muncitori care le locuiesc 
lipsesc condițiile necesare desfășurării unei vieți culturale bogate 
O serie de hotărîri luate pentru organizarea activității și îmbu
nătățirea condițiilor de viață ale tinerilor din cămine, cum ar fi 
de pildă hotărîrea comună a Prezidiului C.C.S. și a Biroului C.C. 
al U.T.M. au rămas pe hirtie, deoarece nu s-au luat măsuri pentru 
aplicarea lor.

Tovarăși,

F.laborînd directivele celui de al II-lea plan cincinal, Congre
sul partidului a pus în fața poporului nostru un grandios program 
de dezvoltare a industriei socialiste, la realizarea căruia tineretul 
muncitoresc trebuie să aducă un aport însemnat.

Uniunii Tineretului Muncitor îi revin în deosebi următoarele 
sarcini în acest domeniu :

— Să mobilizeze mai activ tineretul muncitoresc la lupta pen
tru creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost, 
pentru produse de o înaltă calitate, în așa fel îneît fiecare tînăr 
muncitor să fie mîndru că a contribuit la creșterea acumulărilor 
socialiste peste plan și că cele mai bune produse poartă marca 
fabricii sale.

— Organele și organizațiile U.T.M. trebuie să pună în centrul 
muncii lor organizatorice și politico-educative atragerea întregu
lui tineret muncitoresc în întrecerea socialistă pentru realizarea 
acestor obiective. Ele trebuie să considere problema ridicării per
manente a calificării tineretului ca o sarcină de cea mai mare 
importanță, să îndrumeze tinerii muncitori către școlile tehnice și 
tehnice de maiștri, ajutîndu-i în însușirea temeinică a cunoștințelor 
teoretice și practice. Este necesar să acordăm o atenție mai mare 
muncii organizațiilor U.T.M. din școlile profesionale și de ucenici, 
legind mai strîns activitatea acestora de sarcina principală a uce
nicilor : pregătirea teoretică și practică pentru a deveni muncitori 
cu o înaltă calificare.

— întărind colaborarea cu sindicatele, cerînd sprijinul ministe
relor de resort și A.S.I.T.-ului, să intensificăm munca de popu
larizare a experienței fruntașilor, a brigăzilor de tineret și a pos
turilor utemiste de control, organizînd cercuri de studiere și răs- 
pîndire a experienței inaintate. Este necesar să se organizeze con
sfătuiri în întreprinderi, pe orașe, în regiuni, consfătuiri pe țară 
ale tinerilor fruntași în producție, inovatori și raționalizatori pe 
diferite ramuri de producție și îndeosebi din industria carboniferă^ 
de construcții etc. O mare atenție trebuie acordată îmbunătățirii 
muncii brigăzilor, secțiilor, atelierelor tineretului, posturilor ute
miste de control existente, prin lichidarea formalismului care se 
mai manifestă în activitatea unora, prin atragerea unui număr 
cît mai mare de tineri și extinderea acestor forme specifice de 
organizare și mobilizare a tineretului în producție, în toate între
prinderile industriale, de construcții și de transport.

“ In fata organizațiilor U.T M. din întreprinderi stă sarcina 
întăririi permanente a disciplinei tineretului în producție, combă- 
tîndu-se cu hotărîre absențele nemotivate de la lucru, lipsa de 
grijă față de mașini și unelte, risipa de materiale. Aici trebuie 
să-și aducă un aport tot mai însemnat posturile utemiste de con
trol, opinia de masă a tuturor utemiștilor.

— ,n S°țPer„tul de stat Și cooperatist, organizațiile U.T.M. sînt 
datoare să întărească munca de educare a tineretului în spiritul 
tinei atitudini conștiincioase în muncă, corectă față de consuma
tori, să extindă brigăzile de bună deservire a consumatorilor să 
sporească combativitatea în lupta împotriva furturilor și delapi
dărilor, a neglijențelor și nepăsării față de bunurile statului.

- — Folosind metode tinerești de muncă, trebuie să ridicăm ro
lul organizațiilor U.T M din industrie, construcții, transporturi și 
comerț prin legarea strînsă a întregit lor activități de problemele 
economice ale întreprinderilor, să creștem competența cadrelor 
noastre în rezolvarea problemelor economice, să atragem un nu
măr cît mai mare de tineri în diferitele cercuri de economie con
creta.

desfășurăm în așa fel munca organizațiilor noastre de 
U.I.M. incit îndeplinirea și depășirea sarcinilor celui de al II-lea 
plan cincinal să devină o chestiune de onoare a fiecărui tînăr 
muncitor, o cauză căreia să-i închinăm toate forțele, tot entuzias
mul și energia noastră creatoare. (Aplauze).

2. Pentru recolte bogate, 
pentru transformarea socialistă 

a agriculturii
Tovarăși,

Sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn se desfășoară 
în țara noastră Opera de transformare socialistă a satului. Uniunea 
Tineretului Muncitor desfășurînd munca politică de convingere în 
rîndurile tineretului muncitor de la sate a reușit să atragă pe 
făgașul agriculturii socialiste zeci de mii de tineri care au devenit 
membri ai gospodăriilor agricole colective, ai întovărășirilor și 
aț asoc*at'il°1' de cultivare a plantelor tehnice. Din inițiativa orga
nizațiilor U.T.M., îndrumate de organizațiile de partid, au fost 
create în Ultimele 7 luni peste 120 întovărășiri agricole și gos
podării agricole colective. (Aplauze).

După cel de al II-lea Congres al P.M.R. organizațiile U.T M., 
intensificîndu-și munca politica la sate, au obținut rezultate im
portante. Astfel, numai în primele 4 luni ale acestui an ele au 
convins peste 33.000 de tineri care au intrat în întovărășiri agri
cole și gospodării agricole colective. Sînt organizații de bază 
U.T.M. de la sate care au trecut în sectorul socialist în întregime, 
cu toți membrii lor, așa cum a fost în satul Topalu, raionul Hîr- 
șova și satul Crișana, raionul Criș.

Rezultatele cele mai bune în munca politică de convingere a 
tineretului de la sate, pentru atragerea lui pe făgașul agriculturii 
socialiste, le-au obținut organizațiile U.T.M. din regiunile Con
stanța, Galați și București.

Pe baza folosirii metodelor recomandate de Plenara a IlI-a 
a C.C al U.TM. în munca politică și educativă în rîndul tineretului 
muncitor de la sate, s-a făcut mai larg cunoscută superioritatea 
agriculturii socialiste, mecanizate față de gospodăria individuală. 

Conferințele, activitățile cultural-artistice, convorbirile, serile dc 
întrebări și răspunsuri, citirea în colectiv a statutului model, întîl- 
nirile între tinerii țărani muncitori cu gospodărie individuală și 
tinerii colectiviști și întovărășiți au contribuit la atragerea în nu-« 
măr din ce în ce mai mare a tinerilor țărani muncitori în unitățile 
agricole socialiste.

Organele și organizațiile U.T.M. au contribuit mai mult ca tn

(Continuare tn pag. 3-a)
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amico-organizatorică a gospodăriilor agrl- 
rășirilor agricole. Tn numeroase locuri tine- 
că și se bucură de respectul și aprecierea 
in rîndurile lor s-au ridicat peste 200 pre- 
lective, întovărășiri agricole, precum și un 
{adieri, socotitori etc. S-au obținut succese 
tinerilor colectiviști și întovărășiți în spiri- 
mcă, al grijii pentru sporirea avutului ob- 
bunăstarea gospodăriei și a familiilor lor, 

e din Coșereni, Cuza Vodă, Roseti și alteie 
i, fiecare tînăr a realizat peste 200 zile- 
l.n gospodăria colectivă Cuci, raionul Luduș, 

c-muncă efectuate a primit 1.417 kg. grîu, 
'. zahăr, 1.200 kg. fin, 800 kg. varză, 142 kg.
roduse. Cei mai mulți tineri colectiviști și 
u regularitate la munca gospodăriilor, 
fantă în lupta pentru transformarea socia- 
reșterea pioducției agricole o aduce detașa- 
izatori, tractoriști și combineri.
lenarei a IV-a a C.C. al U.T.M., comitetele 

Recomandat numai în acest an peste 2.000 
tractoriști în S.M.T. și G.A.S., complectînd 

ele acestor unități. Fiii țăranilor muncitori 
nfometați atît de exploatarea moșierească, 

agricole înapoiate, sînt stăpîni azi pe pă- 
'.ilajul modern al S.M.T.-urilor și folosesc 

practicii agricole înaintate, smulgînd pămîn- 
‘e ca oricînd. Cei mai mulți dintre tinerii 
să-și îndeplinească cu cinste și chiar să-și 
e plan. Se dezvoltă întrecerea socialistă pen- 

, bun tractorist“ și „cea mai bună brigadă

:ă U.T.M. de Ia S.M.T. Chirnogeni, folosind 
țraficul orar, cuplaje de mașini și agregate 
idicare a calificării profesionale a tractoriști- 

155 la îndeplinirea și depășirea sarcinilor de 
.toriștii cu 100-200%. Aceste rezultate au dus 
pe stațiune cu 24°/o, la creșterea productivi- 
'e muncitor cu 32%, a cîștigului mediu cu 
rețului de cost cu 7,5% ; S.M.T. Chirnogeni 

• țară, iar organizației de bază U.T.M. i s-a 
al C.C. al U.T.M. Știind că peste 80% din 

ictoriștilor din S.M.T.-uri și G.A.S.-uri sînt 
ipui ce contribuție uriașă va aduce organiza- 
i țării, cînd fiecare tînăr mecanizator va ob- 
ătoare celor de la S.M.T. Chirnogeni 1 
ospodăriile agricole de stat sînt fruntași în 

getal și al creșterii vitelor.
F.M. mobilizează tineretul pentru a par- 
trîngere a recoltei în gospodăriile de stat. Ras

ai U.T.M. în vara anului trecut peste 30.000 
intar la gospodăriile agricole de stat pe o pe- 
ar peste 120.000 tineri au participat la 'strìn

gale în timpul lor liber. La acțiunea de culesul 
-6ție au participat voluntar peste 9.000 tineri, 

I U.T.M. și de pionieri au participat la plan-
, jăduriri. Numai în regiunea Pitești în primă- 
, * plantat peste 1.200.000 pomi și puieți. S-au 
“ea acțiuni de muncă voluntară pentru cură- 

„Zprarea apelor care băltesc pe culturi, comba- 
tgetali și animali, precum și alte lucrări cu

T.M. din sate au contribuit la efectuarea la 
idițiuni a lucrărilor de însămînțare, întreținerea 
ire etc., mulți tineri țărani situîndu-se printre 
bogate. In dorința de a răspunde pe deplin 

>etec de pămînt necultivat“, tinerii din comuna 
rizat grupe pentru ajutorarea bătrînilor, a vă- 
r celor plecați în armată. Această frumoasă ini- 
ște nu numat spirit de organizare, ci și înalte 
te îmbrățișată de tot mai multi tineri țărani

obținute în atragerea tineretului la transforma- 
griculturii și la creșterea producției agricole do- 
ațiile U.T.M. de la sate au crescut și s-au conso- 
e vedere organizatoric, că își orientează din ce 
lunca. In prezent nu există sat fără organizație 
dau rezultate din ce în ce mai bune se’minariile 

îizate de comitetele raionale U.T.M. cu secretarii 
bază de la sate, instructajele de 4-5 zile organi- 
e regionale U.T.M. cu secretarii organizațiilor 
fără organizații de partid; și-au dovedit pe de- 
.nitetele organizațiilor U.T.M. pe comună, recent 
anează și îndrumă munca tuturor organizațiilor 

■in comuna respectivă.

'Istă ceea ce am realizat, în raport cu marile sar- 
ia sate trebuie să arătăm că munca la sate este 
le mai slabe sectoare de activitate ale organiza-

>ală tn activitatea la sate este slaba preocupare 
olitică permanentă și concretă în rîndurile tineri- 
tori în vederea convingerii lor de a păși pe calea 
■ialiste a agriculturii.

■ organe și organizații U.T.M. se manifestă ten
urile să meargă „de la sine“. In raionul Aleșd 
ganizații de bază U.T.M. și activiști ai comite- 

. .aL care socotesc că dacă au luat unele măsuri 
l> Statutului Model al G.A.C., au făcut de acum 

convinge pe tinerii țărani muncitori asupra avanta- 
irii socialiste a agriculturii. Se neglijează munca 

tinerilor țărani muncitori spre crearea formelor 
,’are în agricultură, a grupelor de într-ajutorare etc. 
pală a lipsurilor organizației noastre la sate constă 

. de către organele conducătoare ale U.T.M. a ro- 
organizațiilor U.T.M. ca ajutor principal al orga- 

irtid în convingerea tineretului de a păși pe drumul 
ialiste.

ai comitetelor regionale șl raionale U.T.M. din 
;öara. Iași, Pitești, Oradea, nu cunosc temeinic pro- 
formării socialiste a agriculturii, se mulțumesc să 
.ațiile de bază indicații generale care nu ajută la ni- 
țiile U.T.M. nu primesc astfel îndrumări concrete și 
ca lor în acest domeniu se desfășoară în multe locuri 
obiectiv precis, iar formele acestei munci nu cores- 

sjSecificului tineretului sătesc. Insuficient se organi- 
'ie tinerilor țărani cu gospodării individuale în sec
ai agriculturii și prea puține acțiuni comune ale tine- 

odăriile agricole colective cu tinerii din afara acestora, 
uonale U.T.M. studiază insuficient și generalizează 
ța unor organizații U.T.M. din satele care obțin rezul-

juri și în munca de mobilizare a tineretului la creș- 
jiei agricole.
olosite toate mijloacele existente pentru popularizarea 
dul tineretului a cunoștințelor agrotehnice. Un nu- 
tineri participă la conferințe, la cercuri și cursuri agro- 

_> slabă activitatea pe loturile demonstrative. în unele 
regiunile Iași, Ploești, Pitești, București organizațiile 

apreciind însemnătatea folosirii îngrășămintelor natu- 
erea producției agricole, nu iau atitudine împotriva ar
uncării acestor îngrășăminte la marginea satului.

>le raionale U.T.M. nu dau atenția cuvenită ridicării 
rofesionale a tinerilor tractoriști, educării lor în spi- 
atitudini plină de grijă față de tractoare și mașinile 
al realizării de economii la carburanți, lubrefianți și 
nimb. La unele S.M.T. și gospodării agricole de stat, 
■ntru ridicarea calificării profesionale a tinerilor sînt 
: conducerile administrative care încredințează condu- 
ora unor oameni necompetenți. De exemplu, la S.M.T. 
Aihai, a fost încadrat ca lector magazinerul stațiunii, 
ul mecanic Oradea a fost numit în aceeași funcție șeful 
administrativ. Insuficienta calificare a unor tractoriști 
t'sine executarea unor lucrări de slabă calitate și la un 

ost ridicat. La S.M.T. Spătărești, regiunea Suceava și 
lboca, regiunea Iași, de pildă, tractoriștii nefolosind în- 
lacitate de lucru a tractoarelor nu au îndeplinit sarcinile 
le stațiunii, iar prețul de cost pe hantru a fost de două 
îare față de cel planificat. Aceste lipsuri s'nt și o urmare 
■'■că organizațiile U.T.M. din unele S.M.T.-uri, în perioada 
■or agricole, își încetează activitatea normală; grupele 
m brigăzile de tractoare nu mai sînt controlate și aju- 
de organizațiile de bază U.T.M. de care aparțin, nici 

e U.T.M. pe comună în raza cărora își duc munca.

Organele și organizațiile U.T.M. din S.M.T. și G.A.S. nu se 
preocupă întotdeauna de asigurarea condițiilor de viață și muncă 
ale tinerilor mecanizatori și lucrători. La aceasta se adaugă înce
tineala cu care organele Ministerelor Agriculturii, al Gospodăriilor 
Agricole de Stat, al Culturii rezolvă sezisările privind condițiile de 
muncă și de culturalizare ale tineretului de la sate. Tinerii trac
toriști și mecanizatori așteaptă din partea acestor ministere un mai 
mare sprijin și operativitate în asigurarea condițiilor de muncă și 
viață, o grijă mai mare și un ajutor calificat pentru continua ridi
care a pregătirii lor profesionale.

Numeroase organe și organizații U.T.M. subapreciază munca în 
rîndul tinerilor din sectorul zootehnic, nu trezesc interesul tineri
lor pentru profesia de crescători de animale, nu-i îndrumă siste
matic pentru a stimula creșterea calificării lor și îmbunătățirea 
metodelor de muncă.

Prea puțin se ocupă organizațiile U T.M. de la sate de atrage
rea tinerilor neîncadrați în U.T.M. la diferite acțiuni tinerești. Prea 
mică este preocuparea pentru organizarea distracției tineretului, a 
horelor, dacilor, reuniunilor tovărășești etc. Deoarece însă mulți 
tineri dornici să-și petreacă timpul liber în mod plăcut și educativ 
nu găsesc forme organizate pentru aceasta, adeseori ei își irosesc 
timpul în mod nefolositor.

Tinerii intelectuali ai satelor sînt slab antrenați în muncă de 
organizațiile U.T.M. datorită subaprecierii aportului pe care ei îl 
pot aduce în activitatea cultural-artistică a tineretului, în munca 
pentru transformarea socialistă a agriculturii.

Cauza celor mai multe neajunsuri în munca unor organizații 
U.T.M. la sate stă în faptul că în activitatea lor există încă mult 
formalism ; munca politică se desfășoară pe bază de lozinci gene
rale, se adoptă planuri de muncă după care adesea nimeni nu se 
interesează ce și cum a fost îndeplinit; masa utemiștilor nu are 
sarcini concrete și de aceea participă slab la diferitele acțiuni 
obștești din sat. Sînt cazuri cînd numai sosirea întîmplătoare a 
instructorului raional provoacă urgenta convocare a unei adunări 
generale, după luni întregi de inactivitate.

Acestea sînt principalele slăbiciuni în activitatea noastră la 
sate .

Tovarăși,

Obiectivul principal stabilit de Congresul al II-lea al 
Partidului pentru agricultură este creșterea considerabilă a pro
ducției agricole-marfă și tn primul rînd creșterea producției agri- 
cole-marfă provenită din sectorul socialist al agriculturii care tre
buie să ajungă la sfîrșitul celui de al II-lea cincinal la 60—70% 
din întreaga producție-marfă agricolă. Pentru îndeplinirea acestei 
mari sarcini se cere și îmbunătățirea radicală a muncii politice și 
organizatorice a organizațiilor U. T. M. în rîndurile tineretului 
sătesc.

Sarcina principală a organizațiilor U.T.M. de la sate este de 
a îmbunătăți și lărgi munca politico-educativă, în forme va
riate și corespunzătoare tineretului, pentru convingerea utemiști
lor și a celorlalți tineri țărani muncitori de a porni în masă, cu 
hotărîre, pe drumul agriculturii socialiste, de a se încadra în gos
podării colective, întovărășiri agricole și alte forme de asociere în 
muncă.

Odată cu aceasta în fața organizațiilor U. T. M. de la sate, 
stă sarcina de a mobiliza întregul tineret sătesc la lupta pentru 
sporirea continuă a producției agricole vegetale și animale.

Trebuie să ducem o asemenea activitate organizatorică șl 
politică, îneît organizațiile de bază U.T.M. de Ia sate, sub condu
cerea organizațiilor de partid, să fie în primele rînduri ale luptei 
pentru transformarea socialistă a agriculturii, îneît fiecare 
utemist să se încadreze în unitățile cooperatiste agricole și să 
devină un propagandist înflăcărat, să știe să demonstreze tineri
lor în chip viu, convingător, superioritatea muncii în comun și cu 
metode înaintate de lucru a pămîntului. Organizațiile U.T.M. tre
buie să ajute organizațiile de partid și sub îndrumarea lor să 
inițieze în cît mai multe sate acțiuni pentru întemeierea de dife
rite unități cooperatiste agricole. Să nu uităm nici o clipă că tinerii 
sînt prin natura vîrstei lor cel mai puțin legați de prejudecăți 
și primii gata să îmbrățișeze noul atunci cînd sînt convinși că 
acesta îi ajută să-și făurească un viitor luminos.

Utemiștii și ceilalți tineri membri ai gospodăriilor agricole 
colective și ai întovărășirilor agricole pot și trebuie să realizeze 
cît mai multe zile-muncă, să lupte pentru obținerea de recolte 
bogate, pentru mărirea avutului obștesc, pentru crearea și dez
voltarea ramurilor anexe. Să contribuim ca fiecare gospodărie 
colectivă și întovărășire să devină o dovadă vie a superiorității 
agriculturii socialiste 1 Să organizăm mai des consfătuiri și întîl- 
niri ale colectiviștilor cu tinerii țărani muncitori cu gospodărie 
individuală, vizite la gospodării colective și întovărășiri fruntașe, 
să legăm mai strîns prietenia dintre tinerii din sectorul socialist 
al agriculturii și cei care muncesc încă individual, pentru a da 
acestora din urmă posibilitatea de a cunoaște mai bine și a îm
brățișa marea cauză a agriculturii socialiste.

Organizațiile de bază U.T.M. din G.A.S. sub conducerea orga
nizațiilor de partid trebuie să intensifice munca politică tn rîndu
rile tineretului din G.A.S., atrăgîndu-1 și mai mult în lupta pen
tru creșterea producției agricole la hectar, pentru înlăturarea 
pierderilor de recolte și reducerea prețului de cost al produselor 
agricole.

Organizațiile U.T.M. trebuie să dezvolte șl mai mult dragostea 
șl dorința tinerilor țărani muncitori de a lucra în G.A.S. și să 
mobilizeze un număr cît mai mare de tineri care să lucreze în 
aceste gospodării.

Organizațiile noastre sînt chemate să contribuie la îmbună
tățirea activității S.M.T.-urilor și gospodăriilor agricole de stat, 
pîrghii principale în opera de transformare socialistă a agricul
turii.

Fiecare tractorist, executînd lucrări de bună calitate, poate șl 
trebuie să devină un propagandist activ pentru transformarea so
cialistă a satului, în primul rînd prin dovada vie a rezultatelor 
lucrării pămîntului cu tractorul. Organizațiile U.T.M. din S.M.T. 
și G.A.S. trebuie să se intereseze și să contribuie mai mult la 
îmbunătățirea continuă a condițiilor de viață și de muncă ale tine
rilor, să dezvolte la fiecare tractorist dragostea față de meseria 
sa, față de S.M.T.-ul și gospodăria de stat în care lucrează, să-i 
ajute pe tineri să-și întemeieze familii, să se stabilească în S.M.T. 
sau în comunele și satele din jur.

Organizațiilor de bază U.T.M. din comune și sate le revine 
sarcina să desfășoare o largă muncă politică de masă, folosind 
toate mijloacele și formele ce le stau la dispoziție în vederea 
mobilizării tineretului sătesc la executarea la timp și în bune con- 
dițiuni a lucrărilor agricole de însămînțare, de întreținere a cul
turilor, de recoltare la timp și fără pierderi pentru obținerea 
unor recolte bogate. Este de datoria utemiștilor să fie în fruntea 
unor acțiuni comune ale tuturor tinerilor, pionierilor și școlarilor 
de la sate, cum sînt sădirea pomilor, îngrijirea viilor, culesul spi
celor rămase nesttînse după seceriș etc.

Organizațiile U. T. M. de la sate sînt chemate să se ocupe 
mai organizat de creșterea rîndurilor organizațiilor U.T.M. prin 
primirea în organizație a celor mai înaintați tineri țărani munci
tori care doresc și merită să facă parte din U.T.M. Trebuie să 
ridicăm tot mai mult nivelul muncii organizațiilor U.T.M. din sa
tele unde nu există organizații de partid, să le ajutăm și să le 
îndrumăm cu toată grija pentru a putea răspunde sarcinilor mari 
care le revin în transformarea socialistă a agriculturii.

Utemiștii agronomi, învățători, medici, tinerii intelectuali 
din satele patriei noastre sînt chemați să ajute mai mult birourile 
și comitetele U.T.M., să inițieze și să fie în fruntea organizării 
diferitelor acțiuni culturale, educative și sportive pentru tineret. 
Ei trebuie să ajute pe tinerii de la sate să pătrundă în tainele 
științei agrozootehnice și să știe s-o folosească în producția agri
colă, vegetală și animală.

Organizațiile U.T.M. de la sate au datoria să folosească mai 
bine mijloacele de educație cum sînt munca cu cartea, căminele 
culturale, conferințele, colțurile roșii, gazetele de perete etc.

Organizațiile U.T.M. trebuie să contribuie cu toate forțele 
încă, din acest an, primul an al celui de al II-lea cincinal, la o creș
tere simțitoare a producției agricole la hectar.

în curînd pe întreg întinsul ogoarelor patriei noastre se va începe 
campania de strîngere a recoltelor. In fața organizațiilor U.T.M. 
stă sarcina de a mobiliza sute de mii de tineri, pentru a ajuta la 
strîngerea recoltei în G.A.C. și G.A.S. la timp și fără pierderi, 
pentru a contribui la asigurarea obținerii unor recolte îmbelșugate.

Pionierii și școlarii ajutînd în timpul lor liber G.A.S. și G.A.C. 
la strînsul recoltei sub lozinca „Spic cu spic, patriei snop“ vor 
aduce o contribuție însemnată la înlăturarea îndeosebi a pierde
rilor care se pot produce în strîngerea recoltei.

Imbunătățindu-și munca politică în rîndurile tineretului țără
nimii muncitoare, U.T.M. va contribui la continua întărire a alian
ței clasei muncitoare cu țărănimea muncitoare, la lupta întregu

lui nostru popor muncitor, sub conducerea partidului, pentru trans
formarea socialistă a agriculturii, pentru^ obținerea de recolte 
bogate, pentru o viață nouă îmbelșugată, pe ogoarele patriei. 
(Aplauze).

j. Munca voluntară a tineretului 
pe șantiere și în acțiuni de folos obștesc

La îndemnul partidului. Uniunea Tineretului Muncitor a mobi
lizat sute de mii de tineri care.au muncit cu multă abnegație 
pe marile șantiere ale construcției socialismului, în acțiunile de 
electrificare și înfrumusețare a orașelor și satelor patriei noastre.

Partidul acordă o mare prețuire acestor acțiuni ale tineretului 
avînd în vedere atît importanța lor economică cît și rolul lor pozi
tiv în educarea tineretului.

Tineretul nostru are încă vie în minte pilda plină de eroism a 
tinerilor brigadieri voluntari de pe marile șantiere ale reconstruc
ției : Agnita-Boțorca, Bumbești-Livezeni, Salva-Vișeu și altele. In 
munca de pe aceste șantiere au crescut tineri curajoși, plini de 
avînt și abnegație, care au cîștigat dragostea și prețuirea întregu
lui popor. Continuînd tradiția minunată a acestora, peste 30.000 
tineri brigadieri, avînd în primele rînduri pe utemiști, au contri
buit din plin la darea în folosință înainte de termen a unor im
portante obiective ale primului plan cincinal.

Privind harta patriei noastre, tineretul descoperă cu adîncă 
mîndrie așezări noi, mărețe obiective industriale la înălțarea că
rora a contribuit din plin : fabrica de rulmenți de la Bîrlad, uzina 
cocso-chimică și termocentrala tineretului de la Hunedoara, fabrica 
de ciment de la Fieni, căile ferate Ozana-Cracău și Cerna-Jiu, 
Casa Scînteii, combinatul cinematografic Buftea, complexul cul- 
lural-sportiv 23 August, teatru] de vară și cinematograful „Nico- 
lae Bălcescu“ din București, precum și multe alte lucrări de seamă.

Un aport Însemnat aduce tineretul la îndeplinirea planului de 
electrificare. Mii și mii de tineri mobilizați de organizațiile U.T.M. 
au participat la construcția unor hidro și termocentrale printre 
care și termocentrala Ovidiu II. In întreaga țară sînt prețuite suc
cesele repurtate de tinerii brigadieri care lucrează pe șantierele 
hidrocentralei „V. 1. Lenin“-Bicaz, cel mal important obiectiv al 
planului de electrificare. Binefacerile luminii și curentului elec
tric au fost aduse de către tineret în nenumărate sate ale patriei 
noastre.

Din inițiativa comitetelor regionale, raionale și orășenești 
U.T.M. s-au organizat diferite șantiere de interes regional și raio
nal. Anul trecut, în regiunile București, Galați și Cluj au fost 
organizate șantiere pentru redarea de noi terenuri agriculturii; 
tn regiunea Constanța, aproape 1.000 tineri au muncit la amena
jarea și înfrumusețarea stațiunilor climaterice Vasile Roaită, Ma
maia și Eforie.

Acțiuni de intetes patriotic — cum este colectarea și expedie
rea fierului vechi — au cuprins mase largi de tineri și pionieri.

II.

In lupta pentru însușirea științei 
si culturii înaintate»

Tovarăși,

Dezvoltarea continuă a industriei și agriculturii noastre socia
liste, a culturii noastre noi cere muncitori cu o înaltă calificare, 
tehnicieni și ingineri bine pregătiți, intelectuali cu un larg orizont, 
strîns legați de popor, care se pregătesc în învățămîntul de toate 
gradele din țara noastră.

Partidul și statul nostru au asigurat în anii regimului demo
crat-popular o mare dezvoltare învățămîntului de stat. A crescut 
numărul facultăților și institutelor de învățămînt superior, s-au în
ființat noi școli, s-a mărit numărul studenților aproape de trei ori 
față de anul școlar 1938—1939, iar al elevilor din toate școlile aproa
pe de cinci ori.

Marea majoritate a elevilor și studenților din țara noastră sînt 
fii ai oamenilor muncii. Statul nostru a asigurat condiții unui 
mare număr de muncitori din producție să urmeze cursurile uni
versitare.

înfăptuind consecvent politica leninistă a partidului nostru în 
problema națională, regimul de democrație populară a creat posi
bilități largi fiilor oamenilor muncii din rîndurile minorităților 
naționale de a învăța în limba maternă în institutele de învăță- 
mînt superior și școli de toate gradele înființate special în acest 
scop. S-au îmbunătățit condițiile de trai ale elevilor și studenților. 
Aproape jumătate din numărul studenților și un număr însemnat 
de elevi sînt bursieri ai statului.

O realizare importantă în dezvoltarea învățămîntului din țara 
noastră este faptul că s-a asigurat o orientare materialistă, cu 
adevărat științifică, conținutului său.

Organizațiile U.T.M. din învățămînt desfășoară activitate poli
tico-educativă în rîndurile studenților contribuind la obținerea 
unor tot mai bune rezultate la învățătură și în formarea conștiin
ței lor politice.

Organizațiile U. T. M. din universități și institute de învă- 
țămînt superior, au în centrul preocupărilor lor mobilizarea stu
denților la obținerea de tot mai bune rezultate la învățătură. Nu
meroase organizații U.T.M. au reușit să obțină succese însemnate 
în această direcție. A crescut numărul studenților promovați inte
gral în sesiunile de examene, s-a mărit numărul acelora care obțin 
calificative de „bine“ și „foarte bine“. S-a îmbunătățit frecvența 
la cursuri și seminarii și s-a întărit simțitor disciplina studenților 
în institute.

Organizațiile U.T.M. dau atenție tot mai mare dezvoltării inte
resului studenților pentru cercetarea științifică legată de proble
mele practice ale construirii socialismului. Din inițiativa U.T.M. 
și cu sprijinul Ministerului învățămîntului și al cadrelor didactice 
s-au înființat în institutele de învățămînt superior peste 600 de 
cercuri științifice cuprinzînd 12.000 de studenți. In acest an, cu 
prilejul primelor conferințe pe țară ale cercurilor științifice, stu
denții au prezentat peste 150 comunicări valoroase.

Organele și organizațiile U.T.M. desfășoară o muncă susținută 
pentru antrenarea unui număr cît mai mare de studenți în acti
vitatea cultural-artistică și sportivă. In aproape toate institutele 
de învățămînt superior există ansambluri artistice, echipe de tea
tru, brigăzi artistice etc., care cuprind un număr mare de studenți 
și desfășoară o bogată activitate cultural-educativă.

Se dezvoltă legăturile între tinerii din facultăți și cei din pro
ducție. Astfel, studenții Institutului politehnic din Iași s-au întîl- 
nii cu tinerii de la întreprinderea „Țesătura“, organizînd cu acest 
prilej și un festival cultural-artistic, iar ansamblu! Universității 
„C. 1. Parhon" din București, a prezentat spectacole în fața mun
citorilor de la uzinele „Clement Gottwald“.

Deși s-au obținut unele rezultate bune, în munca U.T.M.-ului 
în rîndurile studenților, mai sînt încă destule lipsuri serioase.

In timp ce marea majoritate a studenților se dovedesc a fi 
demni de epoca de mari transformări prin care trece țara noastră 
și se pregătesc să participe cu toate forțele lor la construcția eco
nomică și de stat, mai sînt unii studenți care au încă o slabă 
conștiință politică. Acești studenți, printre care din păcate sînt și 
unii utemiști, nu prețuiesc și nu răsplătesc prin muncă așa cum 
se cuvine eforturile oamenilor muncii și ale statului nostru demo
crat-popular care le asigură condiții din ce în ce mai bune de 
trai și studiu. Ei învață nesatisfăcăto', sînt indisciplinați, lipsesc 
nemotivat de la cursuri și seminarii. au atitudini necuviincioase 
față de profesori și asistenți, sînt lipsiți de grijă față de bunurile 
obștești. Ca rezultat al acestor manifestări negative, numărul 
de corigenți și repetenți în sesiunea de examene din ianuarie a.c. 
a fost încă destul de însemnat.

Unii studenți mai au încă o concepție nejustă față de munca 
direct productivă și subapreciază însemnătatea practicii didactice 
și de producție; sînt indisciplinați în timpul practicii de produc, 
tie, vin cu întîrziere sau pleacă înainte de termen.

Ca rezultat al slabei munci de educație a organizațiilor U.T.M. 
în direcția dezvoltării dragostei studenților pentru profesia aleasă, 
unii absolvenți preferă să ocupe diferite posturi administrative în 
orașe, în loc să lucreze în specialitatea pentru care s-au pregătit 
și să plece în locurile ce le sînt repartizate.

își închipuie oare absolvenții Institutului agronomic din Cra
iova care nu au mers în producție, că ar putea obține recolte 
bogate din „piatra seacă“ a caldarîmului străzilor din Craiova ? 
Cred oare unii absolvenți ai Institutului de mine din București, 
că Ministerul Minelor are intenția să deschidă puțuri miniere în 
grădina Cișmiglu ?

In ultimul an au fost colectate peste 40.000 tone fier vechi atît 
dt folositoare industriei metalurgice.

in scopul înfrumusețării orașelor și satelor patriei^ noastre au 
fost organizate acțiuni ca de pildă „luna înfrumusețării orașelor 
și satelor“, în care tineretul a participat la construirea de noi cămine 
culturale și amenajarea celor existente, a contribuit la amenajarea 
drumurilor și podurilor etc.

Trebuie să arătăm că în perioada anilor 1948—1951, munca de 
mobilizare și de antrenare a tineretului la diferite acțiuni de 
muncă voluntară a fost în mare măsură întreruptă, ca urmare 
directă a indicațiilor date de grupul de deviaturi care, împotriva 
liniei partidului, subestimau rolul tineretului în construcția eco
nomică și de stat și ponegreau munca brigăzilor voluntare ale 
tineretului. După demascarea deviatorilor. îndemnul conducerii 
partidului de a oa atenție muncii voluntare a tineretului, de a 
prelua șantiere ne interes național și a chema pe tineri să se 
avînte în munca pe aceste șantiere, a dat roade minunate.

Dornică să continue firul victoriilor cîștigate în anii trecuți, 
tînăra generație a primit cu însuflețire marile obiective ale celui 
de al doilea cincinal. Răspunzînd dorinței exprimate de masele 
largi ale tineretului, partidul ne-a încredințat 45 noi șantiere de 
importanță națională și regională, printre care: dezvoltarea com
binatului siderurgic de la Hunedoara, uzina de îngrășăminte chi
mice și de acid sulfuric de la Năvodari, uzina de sodă nr. 2 Govora, 
șantierele pentru valorificarea stufului din Delta Dunării, con
strucțiile de locuințe muncitorești în diferite orașe etc. La chema
rea C.C. al U.T.M. tineretul a dat un răspuns entuziast. Ca și 
pentru brigadierii de la Salva-Vișeu și Bumbești-Livezeni, pentru 
mii și mii de tineri noile șantiere sînt astăzi înalte școli ale băr
băției și perseverenței.

Folosind experiența cîștigată pînă acum, în fața organizației 
noastre stă sarcina de a mobiliza masele tineretului pe aceste șan
tiere, de a stimula inițiativa organizațiilor U. T. M. pentru orga
nizarea cît mai multor șantiere locale ale tineretului, pentru con
struirea a diferite obiective de interes obștesc. Trebuie să creăm 
fiecărui tînăr cetățean al Republicii posibilitatea de a contribui la 
făurirea noilor obiective ale cincinalului, la dezvoltarea orașelor 
și a satelor patriei noastre, la înfrumusețarea vieții oamenilor 
muncii.

Sîntem convinși că ministerele și organele de stat locale vor 
manifesta o grijă mai mare ca pînă acum, pentru crearea condi
țiilor materiale necesare bunei desfășurări a activității brigadieri
lor pe șantierele ce aparțin acestor instituții, astfel îneît fiecare 
clipă de muncă să fie întrebuințată cu folos.

Răspunzînd marii încrederi acordate de partid și guvern, avem 
datoria să dăm un nou avînt muncii voluntare de interes patrio
tic a tineretului și să desfășurăm munca noastră organizatorică, 
politică și culturală pe șantierele tineretului, astfel îneît fiecare zi 
pe care tînărul o petrece în brigada tineretului pe șantier să fie 
o contribuție la formarea sa ca cetățean conștient și disciplinat, 
constructor entuziast al vieții noi, socialiste. (Aplauze).

Față de asemenea manifestări, multe organizații U.T.M. nu 
Iau atitudine combativă, nu dezvoltă opinia critică a maselor de 
studenți.

Este necesară lichidarea subaprecierii muncii organizațiilor 
U.T.M. în rîndul tinerilor cercetători. Trebuie să dezvoltăm în rîn
dul acestora pasiunea pentru știință, spiritul inovator, dorința 
de a crea în folosul construcției socialiste.

Unele comitete regionale, raionale și orășenești U.T.M. nu con
duc concret activitatea organizațiilor UT M. din învățămîntul su
perior, se preocupă slab de instruirea activiștilor cu problemele 
specifice muncii în rîndul studenților.

In desfășurarea activității lor, unele organizații U.T.M. pri
mesc în mică măsură ajutorul conducerilor institutelor și a cadre
lor didactice; unii membri ai corpului didactic, printre care șf 
utemiști, socotesc în mod greșit că pregătirea politică a studenți
lor, educarea lor morală, este o sarcină exclusivă a organizațiilor 
U.T.M.

Comitetul Central al U.T.M. generalizează nesatisfăcător expe
riența pozitivă a organizațiilor U.T.M. fruntașe din învățămîntul 
superior. Membrii C.C. al U.T.M. merg rar printre studenți, par
ticipă sporadic la manifestările lor.

Tovarăși,
La 22 iunie a.c. a apărut Hotărîrea Biroului Politic al 

C.C. al P.M.R. cu privire la unele măsuri de îmbunătățire a muncii 
politico-educative în rîndul studenților. Uniunea Tineretului Mun
citor a primit cu însuflețire acest document de excepțională im
portanță pentru viitorul activității sale în universități și institute, 
își însușește critica pe care o face partidul cu privire la slăbiciu
nile muncii organizațiilor U.T.M. și se angajează să lupte 
pentru înfăptuirea sarciniler ce i-au fost trasate prin această ho
tărîre.

Cu mare bucurie și recunoștință au întîmpinat studenții grija 
părintească pe care o manifestă partidul pentru viața și viitorul 
lor. Studenții se simt încurajați de aprecierea pe care o dă parti
dul rezultatelor obținute în eforturile lor și mobilizați în lupta 
împotriva lipsurilor pe care cu atîta dreptate le semnalează Biroul 
Politic al C.C. al P.M.R. în viața universitară. Sintem siguri că 
întreaga studențime din patria noastră în frunte cu utemiștii unin- 
du-se în asociații studențești, conduse de partid și îndrumate zi 
de zi de U.T.M., va participa cu toate forțele ei la înfăptuirea 
sarcinilor ce-i revine în pregătirea științifică și profesională, la 
rezolvarea problemelor sociale, culturale și sportive ale studen
ților.

Asociațiile studențești vor fi organizații profesionale ale stu
denților și se vor ocupa de activitatea cercurilor științifice studen
țești, de activitatea cultural-artistică și sportivă, de problemele pro
fesionale, gospodărești și de asistență socială ale studenților. Ele 
vor trebui să acorde o grijă deosebită problemelor de trai ale stu
denților.

In fața Uniunii Tineretului Muncitor stă sarcina Imediată 
de a ajuta pe studenți ca încă din toamna acestui an să-și înfiin
țeze asociațiile studențești pe facultăți sau institute, să-și aleagă 
consiliile asociațiilor studențești pe universități și institute, pe 
centre universitare și Consiliul Central al Asociațiilor Studențești 
din R.P.R.

In cursul lunii august anul curent va trebui să organizăm o 
consfătuire pregătitoare pe țară, să ajutăm la constituirea unui co
mitet organizatoric, pentru ca la începutul anului școlar să ia ființă 
asociațiile în facultăți și institute după care să aibă loc conferin
ța pe țară a asociațiilor studențești, care să-și aleagă Consiliul 
lor Central și să adopte un statut, Studenții utemiști, ca membri 
ai organizației politice unice a tineretului muncitor din R.P.R. vor 
trebui să muncească activ în cadrul asociațiilor studențești, să des
fășoare muncă politică susținută în rîndul studenților neutemiști, 
și prin munca lor de zi cu zi să-și cîștige simpatia și încrederea 
tuturor studenților. Organizațiile U.T.M. din facultăți și institute 
de învățămînt superior, sub conducerea organizațiilor de partid, 
vor trebui să asigure îndrumarea și ajutorul concret asociațiilor 
studențești, în îndeplinirea sarcinilor stabilite prin hotărîrea parti
dului.

Organele și organizațiile U.T.M. au datoria să realizeze o co
titură în munca politică educativă în rîndul studenților, să lichi
deze subaprecierea acestei munci și să lupte pentru continua ei îm
bunătățire. Sarcina de bază a organelor și organizațiilor U.T.M. 
care muncesc în rîndurile studenților este de a se ocupa zi de zi 
de educarea utemiștilor și a tuturor studenților în spiritul dragostei 
și pasiunii pentru cucerirea științei, al devotamentului pentru pa
trie și popor, pentru cauza construirii socialismului.

Să folosim cele mai potrivite metode pentru mobilizarea stu
denților la învățătură, pentru cultivarea dragostei față de pro
fesia aleasă, față de munca practică, pentru obținerea celor mai 
bune rezultate la învățătură.

Să ne ocupăm de informarea cu regularitate a studenților 
asupra principalelor probleme ale politicii interne și externe a sta
tului nostru democrat-popular, să avem grijă ca aceasta să se 
facă de către oameni competenți la un nivel corespunzător.

(Continuări tn pag. 4-a)
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Pentru a propaga în rîndurile studenților concepția mate
rialistă despre lume, pentru a combate rămășițele mistice, teoriile 
idealiste, influențele ideologiei burgheze, pentru a lărgi orizontul 
cultural și a stimula setea lor de cunoștințe, să organizăm simpo
zioane, dezbateri pe teme din domeniul științelor sociale, a știin
țelor naturii, al tehnicii, al literaturii și artei, să solicităm pe cei 
mai valoroși oameni de cultură ai țării să facă expuneri în fața 
studenților.

Este necesar să întărim munca organizațiilor de bază U.T.M. 
Sin facultăți, să ridicăm combativitatea lor față de lipsurile exis
tente. Organizațiile U.T.M. trebuie să se ocupe mai mult de edu
carea morală și cetățenească a utemiștilor și celorlalți studenți, 
să dezvolte în rîndul acestora înaintate calități morale: cinstea„, 
corectitudinea, modestia, respectul față de profesori, respectul față 
de oamenii muncii, atitudine corectă, tovărășească, față de fete etc.

Să ridicăm pe o treaptă mai înaltă calitatea de membru al 
Uniunii Tineretului Muncitor în rîndul studenților. (Aplauze).

Tovarăși,
In procesul de creștere a elevilor ca viitori cetățeni de nădejde 

ai patriei noastre, o mare însemnătate o are munca politică și 
educativă desfășurată de către organizațiile U.T.M. Organizațiile 
U.T.M. din școli își orientează mai bine munca în direcția creșterii 
răspunderii elevilor față de învățătură și pentru întărirea disciplinei 
școlare. Ca urmare a acestui fapt se dezvoltă la tot mai mulți elevi 
o nouă atitudine față de studiu. Comparînd situația la învățătură 
din anul școlar 1954-1955, cu situația anului precedent, procentajul 
elevilor promovați din clasele VIII-X a crescut cu 5% ajungînd 
la 95,1%, iar în anul școlar 1955-1956 procentul a crescut și mai 
mult.

Pentru educarea la elevi a dragostei față de munca produc
tivă, organizațiile U T.M. au creat cercuri tehnice, au organizat în 
întreprinderi întîlniri cu muncitorii și fruntași ai recoltelor bo
gate.

A crescut numărul elevilor care participă la activitatea culturală 
și sportivă de masă. în cadrul spartachiadei de iarnă a tineretu
lui din acest an au participat 50% din elevii școlilor medii, iar 
din numărul total al elevilor 78% sînt purtători ai insignei 
F.G.M.A. și G.M.A

Cu toate că s-au obținut unele succese în munca organizațiilor 
U.T.M., în educarea politică a elevilor sînt încă numeroase lipsuri.

Pregătirea multor elevi este nesatisfăcătoare. Mulți„ își însu
șesc insuficient cunoștințele necesare și ca rezultat numărul elevi
lor amenințați să rămînă repetenți, printre care s'nt și utemiști, esle 
îr.că destul de mare. Sînt organizații U.T.M. care nu duc o muncă sus
ținută pentru însușirea de către elevi a unei concepții materialiste 
despre lume și societate. Informările politice în unele școli, sînt 
superficial pregătite, au un caracter șablon, sînt neconvingătoare 
și din această cauză nu contribuie suficient la educarea politică a 
elevilor

Disciplina în multe școli este slabă. Sînt elevi care nu se înca
drează în regulamentul școlii, vin cu lecțiile nepregătite, lipsesc 
de la ore, răspund necuviincios profesorilor, iar în afara școlii au 
comportări nedemne. In unele școli, clasele sînt murdărite, pereții 
loviți, băncile deteriorate.

Sînt organizații U.T.M. care au făcut foarte puțin în direcția 
creșterii combativității utemiștilor față de lipsuri, care tolerează 
abaterile unor utemiști de la disciplina școlară, nu fac din fiecare 
utemist un exemplu de îndeplinire conștiincioasă a obligațiilor șco
lare.

Organizațiile U.T.M. nu se ocupă permanent și concret de 
orientarea profesională a elevilor, de cultivarea dragostei față de 
munca productivă. Aici se manifestă și influența negativă a unor 
părinți care subapreciază munca productivă.

Deficiențele existente în educația elevilor reflectă munca for
mală desfășurată de unele organizații UT M. Tn multe cazuri acti
vitatea acestora se rezumă la „ședințe“ și „prelucrări“ la acțiuni 
fără directă legătură cu viața școlii. Organizațiile U.T.M. nu folo
sesc peste tot forme de activitate atractive, specifice vîrstei și in
teresului elevilor, în organizarea timpului liber.

In munca politico-organizatorică pentru creșterea permanentă 
a rîndurilor U.T.M., unele organizații din școli nu acordă „atenția 
cuvenită primirii în U.T.M. a celor mai buni elevi datorită cărui 
fapt adeseori sînt primiți elevi codași la învățătură și nediscipli
nați. Tn acest fel se ajunge la situații ca aceea de la școala medie 
de băieți Rîmnicu-Vîlcea, unde în clasa a X-a din 42 elevi, 38 sînt 
utemiști și totuși clasa este cea mai indisciplinată din școală.

Biroul și Secretariatul C.C. al U T.M. nu au studiat sistematic 
problemele specifice muncii organizațiilor U.T M. din școli și nu au 
îndrumat suficient munca secției de școli și pionieri către studie
rea și generalizarea experiențelor bune în munca educativă din 
școli.

Trebuie să arătăm că multe lipsuri existente în pregătirea și. 
educarea elevilor se datoresc și unor învățători și profesori care 
nu se ocupă suficient de educarea cetățenească a elevilor, trec cu 
indiferență pe lîngă lipsurile 1 lor, nu folosesc sprijinul organizațiilor 
U.T.M. sau înlocuiesc metodele pedagogice cu măsuri administra
tive, eliminări în masă, diferite sancțiuni nejustificate etc.

O cauză importantă a lipsurilor existente în școli o constituie 
existența unui mare număr de organizații de masă care, desfășoară 
o activitate paralelă , organizează numeroase ședințe și astfel su
praîncarcă pe unii elevi cu sarcini obștești și îi sustrag de la 
învățătură. Considerăm că este necesar ca împreună cu conduce
rile acestor organizații să studiem posibilitățile de îmbunătățire 
a acestei situații.

Tovarăși,
Organizației noastre îi revine o mare răspundere în activitatea 

politico-educativă în rîndul elevilor.
Ținînd seama de slăbiciunile ce au fost semnalate în. acest 

domeniu se impune sarcina de a ne îmbunătăți activitatea în pri
mul rînd în direcția mobilizării elevilor în vederea obținerii unor 
rezultate din ce în ce mai bune la învățătură. , . . „

Trebuie să intensificăm munca de educare politico-ideologica 
a elevilor, pentru a lichida manifestările negative în comportarea 
unora dintre ei — în școală și în afara școlii — pentru a întări dis
ciplina, respectul față de profesori și părinți, față de oamenii mun
cii, pentru a ajuta pe elevi lă formarea unei concepții materialiste 
științifice despre natură și societate, a-i ajuta să se elibereze de 
prejudecăți mistice religioase și să-și lărgească orizontul cultural.

Organizațiile U.TM. cu sprijinul conducerii școlilor trebuie să 
organizeze cu regularitate adunări în care profesori de specialitate 
să țină conferințe și referate pe teme din domeniul științelor na
turii.

Se impune ca o necesitate pentru organizațiile U.T.M. din 
școli să se ocupe permanent de orientarea profesională a elevilor, 
de cultivarea dragostei lor pentru munca productivă. Să dăm aten
ție creării unor legături strînse între organizațiile .U.T.M. din șco
lile de cultură generală, cele profesionale și tehnice. Organele și 
organizațiile U.T.M. trebuie să desfășoare o intensă activitate orga
nizatorică și politică în rîndurile absolvenților școlilor medii care 
nu intră în învățămîntul superior pentru ca aceștia să se îndrepte 
spre acele sectoare de activitate din economia națională care au 
nevoie de ei, să devină muncitori pricepuți; să combatem cu tărie 
tendința unor absolvenți care stau acasă la părinți și își încearcă 
„norocul“ dînd examene în fiecare toamnă, pe rînd, la diferite insti
tute de învățămint superior. Este de datoria organizațiilor U.T.M. 
să-i îndrume pe acești tineri către meserii productive.

Pentru organizarea cît mai plăcută și mai educativă a tim
pului liber al elevilor, cu sprijinul direcțiunii școlilor, organiza
țiile U T.M. trebuie să organizeze în fiecare școală coruri și echipe 
artistice, iar C.C. al U.T.M. cu ajutorul Ministerului Invățămîntu- 
lui să organizeze anual concursuri ale echipelor artistice școlare. 
De asemenea, pentru stimularea activității creatoare la elevi să 
se organizeze anual concursuri literare și de desen, expoziții cu 
cele mai bune lucrări' de desen, iar acolo unde sînt posibilități să 
se editeze cîte o revistă a cercurilor de elevi din școală.

Pentru dezvoltarea activității sportive în rîndurile elevilor, 
organizațiile U.TM. să mobilizeze utemiștii .și ceilalți elevi pen
tru a se crea în fiecare școală cîte un colectiv sportiv. Este nece
sar să se dea atenție concursurilor sportive interșcolare.

întărind colaborarea cu școala și familia, activitatea organiza
țiilor U.T.M. va trebui să ducă la ridicarea nivelului de cunoștințe, 
la întărirea disciplinei, la creșterea răspunderii elevilor față de 
îndatoririle lor școlare și sociale. (Aplauze).

Tovarăși.

Partidul a încredințat U.T.M. sarcina de onoare, de a îndruma 
activitatea organizațiilor pionierești. De la primele semnale ale 
trompetelor pionierești, organizația pionierilor, care în 1949 număra 
cîteva sute de copii, a străbătut un drum încununat de succese în
semnate în educarea copiilor patriei noastre, cucerind dragostea 
școlarilor și prețuirea întregului popor. Astăzi 800.000 de școlari 

dintre cei mai sîrguincioși poartă cu mîndrie cravata roșie de 
pionier.

In cei 7 ani care au trecut de la înființarea organizației de 
pionieri, U.T.M. a desfășurat o largă muncă politico-educativă în 
rîndurile pionierilor și școlarilor.

In rîndurile organizației de pionieri copiii învață să se comporte 
corect în școală, în familie și pe siradă, să deosebească conștient 
binele de rău, să fie sinceri, prietenoși și săritori la nevoie, plini 
de respect față de cei vîrstnici, să fie modești, curajoși și devotați 
trup și suflet partidului și patriei. Sînt cunoscute faptele minunate 
ale pionierilor Ion Ciorogaru a cărui prezență de spirit a împie
decat deraierea unui tren de persoane, sau a lui Anton Moldovan 
care, în fruntea unui grup de copii, a salvat de la inundație casa 
unui locuitor din Boroaia — raionul Fălticeni.

De neuitat rămîne pentru școlari momentul primirii lor în rîn
durile pionierilor, caracterul solemn al acestei clipe.

Cu adîncă bucurie putem arăta Congresului că astăzi, la 7 ani 
de la înființarea organizației de pionieri, peste 150.000 de pionieri 
au devenit membri ai Uniunii Tineretului Muncitor iar unii dintre 
ei au avut fericirea de a fi fost prima generație de pionieri care 
a dat candidați și membri ai Partidului Muncitoresc Romîn. 
(Aplauze).

U.T.M. se ocupă cu atenție de educarea copiilor în spiritul 
internaționalismului, organizînd adunări, întîlniri ale copiilor cu 
pionierii și școlarii din U.R.S.S., din țările de democrație popu
lară și din alte țări. Mii de pionieri și școlari, unități, detașa
mente pionierești, țin legătură prin corespondență și schimbă da
ruri cu copiii din numeroase țări.

An de an organizația de pionieri își îndeplinește cu mai mult 
succes sarcina de principal ajutor al școlii elementare în lupta 
pentru însușirea unor cunoștințe temeinice și a unei discipline 
conștiente. Se acordă mai multă atenție decît în trecut studiului 
fizicii, chimiei, matematicii, limbii romîne. La școala de 7 ani din 
Bistrița, în cadrul adunării cu temă închinată, matematicii : „Că
lătorie în țara cifrelor“, copiii au povestit despre unele curiozi
tăți matematice, au făcut istoricul matematicii, au organizat jocuri 
și ghicitori matematice, îmbi'nînd formele atractive vii, cu un con
ținut instructiv. A sporit atenția pentru popularizarea cunoștințe
lor despre natură în rîndurile pionieiilor și școlarilor. In regi
unile Timișoara, Craiova, București, Hunedoara s-au organizat 
cercuri ale tinerilor mineri, oțelari, laminatori, strungari etc. 
Aproape 1701000 pionieri și școlari lucrează în cercurile Palatului 
pionierilor și a celor 79 case ale pionierilor. Imbinînd cunoștin
țele teoretice cu practica, ei conduc trenuri ale pionierilor, cons
truiesc diferite aparate, confecționează material didactic, jucării 
etc.

De cîțiva ani tradiționalul concurs al tinerilor grădinari și pomi- 
cultori antrenează . sute de mii de pionieri și școlari. Numai în 
1955 au participat la concurs peste 300.000 pionieri și școlari.

Pionierii iau parte cu voioșie la acțiunile patriotice de strîngere 
a recoltei, însuflețiți de tradiționala lozincă „spic cu spic patriei 
snop“ și la alte acțiuni obștești.

In obținerea acestor rezultate un aport important au adus cei 
peste 31.000 utemiști din rîndurile învățătorilor, elevilor, tinerilor 
muncitori și studenți, care îndeplinesc sarcina de instructori de 
pionieri, străduinau-se să-și apropie și să modeleze sufletul co
piilor.

Introducerea regulamer rului organizației de pionieri aprobat 
de Plenara a Il-a a C.C. al U.T.M. a contribuit la întărirea și des- 
voltarea organizației de pionieri. ‘

Nu putem să nu arătăm că, pe lîngă succesele obținute în munca 
cu pionierii, există tacă serioase lipsuri. Unele organe și organiza
ții U.T.M., instructori de pionieri nu înnoiesc formele și metodele 
de muncă pentru a da activității organizației de pionieri un carac
ter plăcut și atractiv specific vîrstei copiilor, aspirațiilor și preocu
părilor lor.

O serie de forme folosite de U.T.M sînt transpuse în mod me
canic în munca organizațiilor de pionietl, multe dintre aceste forme 
de muncă fiind necorespunzătoare vîrstei și rigide chiar și pentru 
utemiști.

Unele critici juste cu privire la caracterul sgomotos, de paradă 
au fost interpretate greșit. Multe organizații U.T.M., activiști și 
instructori de pionieri au început să subaprecieze rolul educativ al 
simbolurilor pionierești, al drapelului unității, al steagurilor deta
șamentelor ; greșit consideră unii că lăsînd trompetele să rugi
nească caracterul zgomotos al muncii a fost lichidat. Combătînd 
„tobomania“, caracterul de paradă al muncii pionierești, trebuie 
să îmbunătățim conținutul muncii educative a pionierilor 
fără a renunța la simbolurile proprii organizațiilor pionie
rești care au și ele un rol educativ. Nu s-a lichidat încă ținerea 
unor ședințe de „prelucrare“ și alte consfătuiri care plictisesc și 
răpesc timpul copiilor. Există instructori de pionieri care nu stimu
lează suficient inițiativa copiilor, nu acordă încredere activelor de 
conducere ale unităților și detașamentelor, înlocuind îndrumarea 
concretă prin tot felul de „planuri“, „măsuri“ și alie „acțiuni“ pe 
care le concep singuri, frînînd imaginația și entuziasmul copiilor.

Consecințele activității formale se văd și în faptul că în unele 
detașamente, pionierii nu sînt printre primii la învățătură, încalcă 
disciplina și regulile școlare, întîrzie și lipsesc nemotivat de la 
școală, sînt necuviincioși față de profesori și neglijenți față de 
bunul obștesc.

Principala cauză a nivelului scăzut al activității unor organi
zații de pionieri o constituie slaba muncă, ce o desfășoară unele 
organe U. T. M. în selecționarea, creșterea și educarea cadrelor ce 
muncesc cu pionierii.

III.

Să întărim rîndurile
Uniunii Tineretului Muncitor, 

să îmbunătățim educația 
comunistă a tineretului

Tovarăși,

Ori cine dintre noi înțelege că atît realizările obținute pînă 
acum în activitatea noastră cît și îndeplinirea sarcinilor de viitor, 
depind în cea mai mare măsură în primul rînd de întărirea rîn
durilor Uniunii Tineretului Muncitor, a capacității sale de orga
nizare și mobilizare a tineretului, de creșterea nivelului muncii 
organizațiilor U.T.M., de crește rea nivelului politic și ideolo
gic al cadrelor șl membrilor U.T.M.

Uniunea Tineretului Muncitor se prezintă astăzi, la cel de al 
II-lea Congres al său, mai puternică, mai închegată din punct de 
vedere organizatoric, unită strîns în jurul partidului, mai mult 
ca orieînd. (Aplauze)

De la primul său Congres, Uniunea Tineretului Muncitor a 
crescut cu peste 577.000 membri, avînd în prezent în rîndurile sale 
1.206.506 utemiști cuprinși în 33.000 organizații de bază din indus
trie, agricultură, școli, facultăți și instituții de stat.

Din totalul numărului de membri ai U.T.M. 27,53% sînt munci
tori, 37,75% țărani muncitori, 14,82% elevi și studenți, 19,90% 
funcționari, militari și alte categorii. Din totalul utemiștilor 26,73% 
sînt fete.

Aplicînd hotărîrile Conferinței pe țară a U.T.M. și pe baza hotă- 
rîrii Plenarei a Il-a a C.C- al U.T.M., s-a organizat acțiunea de 
preschimbare a documentelor U.T.M. Această acțiune, în prezent în 
cea mai mare parte terminată, a contribuit la ridicarea pe o treaptă 
superioară a titlului de membru al U.T.M., a dus la întărirea mun
cii ossganizațiilor de bază, la activizarea utemiștilor și a pus ordine 
în evidența membrilor U.T.M.

După cum este cunoscut, în anul 1954 la Conferința pe țară 
a U.T.M. figurau în evidența organizației noastre peste 1.300.000 
de membri. Diferența între numărul de membri raportat atunci, și 
numărul de membri pe care îi avem în prezent se explică prin fap
tul că în acest interval au fost scoși din evidența U.T.M., con
form hotărîrii Conferinței pe țară, tovarășii care au depășit vîrsta 
de 26 de ani, precum și prin lichidarea lipsurilor mari care exis
tau în trecut în organizarea evidenței membrilor U.T.M.

Mergînd pe„ linia perfecționării permanente a formelor șl meto
delor de muncă s-au luat o serie de măsuri pentru întărirea muncii 
organizațiilor de bază, a comitetelor raionale și regionale U.T.M. 
In această perioadă, în scopul îmbunătățirii muncii la sate s-au 
creat comitete U.T.M. pe comune, iar învățătorii au trecut să acti
veze în organizațiile de bază U.T.M. sătești. Urmărind o mai strîn- 
să legătură a comitetelor regionale, raionale (orășenești) U.T.M. 
cu munca și activitatea concretă a organizațiilor de bază a fost

In unele secții de școli și pionieri de la regiuni, raioane și 
orașe, avem cadre slab pregătite care nu analizează specificul mun
cii pionierești, nu îndrăgesc munca cu copiii și de aceea sînt și 
indiferente față de studiul problemelor pedagogice.

Organele și organizațiile U.T.M., începînd cu C.C. al U.T.M. nu 
îndrumă și nu analizează temeinic și cu regularitate conținutul 
muncii cu pionierii, lăsînd deseori această sarcină numai pe seama 
secțiilor de școli și pionieri. Unii activiști ai comitetelor regionale 
U.T.M. Bacău, Iași, Baia Mare, Galați, Pitești, merg foarte rar în 
unitățile de pionieri, se informează doar prin hîrtii asupra proble
melor de viață și necunoscînd situația reală de pe teren, iau mă
suri birocratice, lipsite de eficacitate.

Cu toate că în privința colaborării cu Ministerul Invățămîn- 
tului și organele sale în rezolvarea problemelor ce se pun în munca 
cu pionierii s-au făcut în ultimul timp o serie de progrese însemnate, 
trebuie să arătăm că în această privință mai sînt încă multe de fă
cut, îndeosebi în direcția îndrumării cadrelor didactice de a ajuta 
organizațiile pionierești, de a se ocupa de activitatea extrașcolară 
a copiilor. Este semnificativ că Institutul de cercetări pedagogice, 
în cei 7 ani care au trecut de la crearea organizației de pionieri 
n-a studiat și n-a generalizat experiența acestei mișcări.

Conducerile multor școli duc o slabă muncă de îndrumare a 
părinților pentru educarea morală, cetățenească a copiilor.

Copiii au nevoie de mai multe basme, poezii, povești cu conți
nut instructiv care dezvoltă imaginația sănătoasă, însă din pă
cate uniunile de creație, scriitorii și compozitorii noștri țin încă prea 
puțin seama de cerințele pe deplin justificate ale copiilor.

Se simte de asemenea mare nevoie de filme pentru copii și 
școlari. Considerăm că Ministerul Culturii ar aduce o contribuție 
și mai însemnată la educația comunistă a copiilor dacă ar asigura 
producerea unui număr mai mare de filme de felul filmului „Nu
fărul Roșu“ și chiar mai bune.

Varietatea și calitatea jucăriilor pentru copii este cu totul neco
respunzătoare. Avem convingerea că tovarășii din conducerea Mi
nisterului Industriei Ușoare vor lua măsurile necesare pentru a sa
tisface modestele dorințe ale copiilor, cum ar fi de pildă aceea de 
a deosebi de mici un cățel de un ursuleț!

Ar fi bine ca Ministerul lnvățămîntului și Ministerul Industriei 
Ușoare să pună tematicile și proiectele viitoarei producții de jucă
rii în discuția educatorilor și părinților.

Considerăm în același timp că și în privința articolelor de 
îmbrăcăminte și încălțăminte pentru copii, a materialelor sportive 
se pot lua fără întîrziere măsuri eficace care să satisfacă tot mai 
mult și cantitativ și calitativ cerințele micilor consumatori.

Tovarăși,
îndrumarea activității pionierești trebuie să fie o preocupare a 

întregii noastre Uniuni, a fiecărui utemist în parte. Avem mult 
de făcut în acest domeniu.

— Munca noastră trebuie îmbunătățită în primul rînd ajutînd 
și îndrumînd continuu unitățile și detașamentele de pionieri in 
îndeplinirea sarcinii lor. principale: educarea pionierilor și șco
larilor în spiritul dragostei față de învățătură și activitatea prac
tică. Luptînd pentru înlăturarea formalismului, a metodelor și for
melor greoaie, a ședințelor inutile și obositoare, trebuie să stimu
lăm afirmarea puternică a inițiativei pionierești, să dezvoltăm 
tradițiile frumoase care au început să se formeze în mișcarea pio
nierească și în școală, să acordăm o mare atenție desfășurării unei 
activități pline de romantism pionieresc. Să îmbunătățim activita
tea educativă în rîndurile pionierilor și școlarilor folosind forme 
și metode atractive corespunzătoare vîrstei și dîndu-i un conținut 
bogat în idei înaintate și sentimente nobile.

— Ținînd seama de cerințele instruirii și educației tineretului 
va trebui să dezvoltăm în organizația de pionieri activitatea în 
domeniul tehnicii și al științelor naturii, creind noi cercuri pionie
rești pe lîngă întreprinderi, S.M.T., gospodării agricole de stat, 
în scopul dezvoltării dragostei față de munca productivă.

— Organele U.T.M. cu sprijinul Ministerului lnvățămîntului, al 
sindicatelor, al cadrelor didactice, să ajute unitățile și detașamen
tele de pionieri în inițierea de întîlniri ale copiilor cu oameni de 
știință și cultură, muncitori fruntași, de excursii, concursuri spor
tive, spartachiade, expediții turistice, vizionări de filme și spec
tacole de teatru, jocuri de masă interesante, instructive etc. Pe 
lîngă fiecare casă a copilului, în școli și în orașe se pot organiza 
formații artistice ale pionierilor și școlarilor. Să dăm mai multă 
atenție și să dezvoltăm taberele de curte și orășenești, să orga
nizăm cît mai multe tabere turistice pentru copii.

— Trebuie să acordăm cea mai mare atenție muncii de selec
ționare, creștere și educare marxist-leninistă a cadrelor ce mun
cesc cu pionierii, a instructorilor de pionieri, asigurîndu-le o sta
bilitate mai mare, să asigurăm instructori de pionieri din rîndul 
minorităților naționale pentru școlile în care învață copiii acestora. 
Este necesar ca anual să se organizeze conferințe ale instructorilor 
de pionieri fruntași pe raion, orașe și regiuni, iar odștă la 2 ani 
pe întreaga țară.

— Pentru a folosi mai efectiv ajutorul ce ni-1 pot da profesorii, 
oamenii de știință, de artă și literatură, în studierea, îndrumarea 
și organizarea diferitelor acțiuni concrete cu pionierii și școlarii, 
considerăm necesar ca pe lîngă C.C., comitetele regionale, raionale 
și orășenești U.T.M. să se formeze din nou „Sfaturile pionierești“.

Dezvoltînd activitatea organizațiilor noastre, îmbunătățind 
munca instructorilor noștri, să nu uităm că purtătorii de azi ai cra
vatelor roșii, sînt constructorii de mîine ai socialismului și comu
nismului, să nu cruțăm nici un efort în nobila operă de creștere 
a unor copii demni de epoca noastră (Aplauze).

In aceste organizații de bază domnește 
utemiștilor cu organizația se rezumă ia 
adună-i și ședințe.

Deseori auzi pe cîte un secretar de c 
nînd că utemiștii nu activează, că nu iau 
nări, că nu fac propuneri, iar cîte odată n 
chemările organizației. Intrebînd un astfi 
după părerea lui cauza acestei situații el 
n-au nivel politic!“ Un astfel de secret, 
adevărata cauză constă în lipsurile de coi 
muncă nejuste folosite în organizația de 
să fim siguri că într-o asemenea organiza! 
de cînd n-au mai primit vreo sarcină co. 
pundă personal și pe care s-o ducă la im 
și desfășurarea adunărilor U.T.M. este ai 
grup restrîns de tovarăși care de regulă s 
cuvîntul. Tinerii din organizațiile de bază 
lor să se discute problemele de viață ale î 
respectiv și să se stabilească măsuri poncre: 
ar dori să facă sport, să meargă în excurs
In loc să ne mirăm de inactivitatea unor u 
cern la lichidarea hotărîtă a șablonismulF 
rigide și neatractive de muncă. Pe aceeași 1: 
activiști ar trece de îndată la lichidarea s 
rativ“ de îndrumare a muncii, sistem cart 
fugă prin cît mai multe organizații de ba 
a cîtorva date culese la întîmplare de 1. 
U.T.M. și comunicarea în stil „telegrafic“ < 
comitetul raional.

In munca organelor și organizațiilor UA 
în respectarea și aplicarea regulilor democrat, 
(ie. Nu sînt rare cazurile cînd secretari aleș 
sînt schimbați fără asentimentul adunării ge 
critica nu este suficient folosită în munca 
oiganizații în care critica de jos este timi 
manifestări de gîtuire a criticii; bine înțe 
menea locuri îi intîlnești pe acei care se toi 
ficați, se „miră" și se „plîng“ că utemiștii 
și că nu sînt suficient de combativi. Trebuie 
timp cît nu se va ține seama de criticile și 
atît timp cît se va practica sistemul de a n 
la încercările unor utemiști de a-și spune p 
neajunsurile muncii noastre, aceste deficiențe 
date, critica și autocritica nu-și vor putea e? 
tor, inițiativa tineretului nu-și va găsi un Iar

Una din lipsurile principale ale muncii : 
este slaba organizare a aplicării hotărîrilor 
făcător al îndeplinirii acestora. Desigur că îi 
buie luate și hotărîri, trebuie elaborate și in 
arătăm însă că la unele organe U.T.M. s-a îi 
problemele pot fi considerate ca și rezolvate 
hotărîri sau a unei instrucțiuni. Există activișt 
naie și raionale care stau tot timpul în birou 
hîrtie, intitulate pompos hotărîri, circulări și ii 
concretă a U.T.M. în unitățile unde trăiesc 
lîncezește.

Existenta unor metode birocratice în munc 
nitațiilor U.T.M. se datorește intr-o măsură im 
Secretariatului C.C. al U.T.M. care au cerut și 
C.C. să elaboreze un număr exagerat de instru 
ceea ce a avut ca rezultat tărăgănarea rezol' 
practice importante.

In urma hotărîrii Biroului Politic al C.C. s 
la activitatea Uniunii Tineretului Muncitor și 
II-lea Congres al Partidului, în munca organiz 
ganelor de conducere locală cîț și în activitatea 
și a Biroului C.C., s-a promovat principiul conc 
ținîndu-se unele rezultate pozitive. Totuși în i 
U.T.M. există încă lipsuri în această direcție, 
timp destul de îndelungat, în biroul comitetul 
Timișoara a dominat cocoloșirea reciprocă a lip 
tărîri de unul singur fără a fi discutate în birot. 
tului regional U.T.M. Hunedoara s-a manifestai 
lua hotărîri importante, mai ales de către primu 
tului regional, fără a fi văzute, discutate și apre 
mitetului regional U.T.M. '

Și în practica muncii C.C. al U.T.M. au fost 
tariatul C,C. al U.T.M. a rezolvat probleme impo’ 
de fapt în competența Biroului C.C., substituindu-

Analizînd situația creșterii rîndurilor Uniunii 
citor, constatăm că rezultatele obținute nu sînt i 
tisfăcătoare. Numărul tinerilor primiți în U.T.M 
influența U.T.M. în rîndurile tineretului. Procen 
rîndurile tineretului muncitoresc și țărănesc e 
Deși în masa tineretului muncitoresc U.T.M. se t 
influență, abia 50% din tinerii muncitori sînt uf 
țiile U.T.M. de la sate se ocupă slab de creștere.; 
nizației noastre și îndeosebi de atragerea in U 
fete. Pe întreaga țară procentul tinerilor țărani r 
în U.T.M. este mai mic de 50%.

redus aparatul U.T.M., au fost desființate diferite secții șl s-a mărit 
numărul instructorilor teritoriali ai U.T.M. In ultimul timp s-au 
creat comitete orășeneștiU.Ț.M. de subordonare raională.

Partidul ne învață să ridicăm activitatea masei membrilor 
U.T.M. prin dezvoltarea continuă a democrației interne în organi
zația noastră. Urmînd indicațiile partidului, U.T.M. a trecut înce
pînd din 1952 la alegerea tuturor organelor de conducere prin vot 
secret și individual. Alegerile au avut loc în organizațiile U.T.M. 
cu regularitate, conform prevederilor statutare.

Cu ajutorul și sub conducerea organizațiilor de partid, anul 
acesta, alegerile organelor conducătoare U.T.M., care s-au desfă
șurat de la organizațiile de bază și pînă la conferințe regionale 
U.T.M. inclusiv, au dus la înviorarea întregii munci a U.T.M., la 
o mai activă participare a utemiștilor la îndeplinirea sarcinilor de 
producție, la alegerea în organele de conducere a peste 170.000 
tineri din rîndul celor mai buni utemiști.

S-a îmbunătățit simțitor compoziția cadrelor din organele alese 
ale U.T.M. în comparație cu anul 1955. Ca o expresie a încrederii 
și stimei utemiștilor față de comuniști, în organele U.T.M. procen
tul membrilor și candidaților de partid a crescut, a sporit numă
rul muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor. Este pozitiv faptul că 
procentul fetelor a crescut cu 4%, Și că în prezent e mai mare 
numărul cadrelor care au sub 25 de ani.

De asemenea, ca urmare a măsurilor luate pentru aplicarea și 
lărgirea permanentă a democrației interne de organizație s-a întă
rit combativitatea utemiștilor față de lipsuri, s-a dezvoltat cri
tica și autocritica.

Organizația noastră a pregătit un mare număr de cadre capâ- 
bile, care muncesc cu hotărîre și pricepere în rîndurile tineretului. 
In ultimii ani și îndeosebi după Conferința pe țară a U.T.M., s-a 
dat mai multă atenție educării marxist-leniniste a cadrelor. Numai 
în ultimii patru ani, 4.500 cadre ale U.T.M. au absolvit diferite 
școli de partid și U.T.M.

Tovarăși,

Deși s-au obținut rezultate în întărirea organizațiilor U.T.M., 
nivelul muncii lor nu este încă la înălțimea cerințelor, îndeosebi 
datorită unor metode de muncă necorespunzătoare pe care le mai 
folosesc.

Mai sînt încă organizații de bază U.T.M. care nu știu să folo
sească acele căi potrivite pentru tineret prin care să canalizeze 
energia, dragostea de muncă și spiritul inovator al tineretului, inte
resul său pentru tot ce este nou, pentru cultură, tehnică și știință.

Una din cele mai însemnate lipsuri în activif 
insuficienta muncă politică și organizatorică în rîr. 
minorităților naționale.

In munca cu cadrele unele organe U.T.M. prar 
fund greșită a aprecierii lor după dosare și deci 
mul rînd pe baza cunoașterii oamenilor, a caii' 
profesionale. La o serie de cadre U.TM. mai pt 
poiată că fetelenu pot munci cu aceleași rezulta,,, 
astfel se explică faptul că în regiunea Pitești, de pi 
total al activiștilor, sînt doar 14 fete, iar în întreg 
procentul fetelor este numai de 15%. Dar nu nui 
promovării cadrelor din rîndul fetelor situația n 
chiar „și în domeniul primirii fetelor în U.T.M. lucri 
tisfăcător. Va trebui să lichidăm grabnic și cu i’ 
situație anormală.

Mai sînt încă lipsuri în creșterea și promova 
cadrelor tinere, în atragerea în muncă și formarea 
al U.T.M. care ar putea constitui un însemnat izvor 
comitete regionale și raionale U.T.M. nu ajută cu ră 
verență cadrele în creșterea lor, nu le îndrumă sufiî 
iar atunci cînd greșesc le înlătură cu multă ușurință 
la o fluctuație mare a cadrelor, îndeosebi în rîndul 
ganizațiBor de bază și a instructorilor comitetelor 
gionale, împiedică creșterea unor cadre capabile, cr 
pricepere în munca de tineret. In regiunea Stalin de 
de un an au fost scoși sau mutați dintr-o funcție în 
activiști. Și în munca C.C. al U.T.M de selecționare 
repartizare a cadrelor s-a manifestat uneori tendinț 
a cadrelor după hîrtii, schimbîndu-se cu ușurință o 
și permițîndu-se fluctuația unor cadre cu munci de r, 
birourile comitetelor regionale U.T.M.

Tovarăși,

Din cele de mai sus reiese clar că trebuie să luăm 
tru lichidarea slăbiciunilor și întărirea muncii c 
a U.T.M.

Este ^necesar în primul rînd să întărim munca ( 
de bază care hotărăsc soarta îndeplinirii tuturor sarcin 
fața noastră de către partid. Ridicînd pe o treaptă sup 
vizarea masei membrilor U.T.M., stimulînd inițiativa ui 
ne sprijinim pe aportul fiecărui utemist la înfăptuirea 
sarcinilor noastre. Aceasta presupune ca fiecare utei 
mească^ sarcini concrete, corespunzătoare capacității și 
sale, să fie ajutat și controlat în îndeplinirea lor și 
nu-și face datoria.

Dreptul acordat în Statutul P.M.R. organizațiilor 
ridica în fața organizațiilor de partid orice problemă în 
munca din întreprinderi, instituții etc., de a sezisa lipsi 
junsurile și de a lua parte activă la acțiunile con< 
înlăturarea lor, trebuie să mobilizeze organizațiile noasf 
să crească răspunderea lor pentru bunul mers al trebur 
lor de muncă, să se ocupe îndeaproape de problemele i, 
lor și instituțiilor respective și să ajute organizațiile ►» 
conducerile administrative la rezolvarea lor.

Partidul ne cere să întărim permanent legăturile 
țiilor U.T.M. cu masele largi ale tineretului. Trebuie si 
întărirea muncii politice a organizațiilor de bază U.T.M. 
prinderi, instituții și sate pentru a ajuta la creșterea cor.v 
litice a tinerilor și a asigura cuprinderea în U.T.M^ a m 
rități a tineretului muncitoresc, a majorității tineretului tn 
la sate, a tinerilor intelectuali înaintați,

(Continuare in pag. 5-a) j
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Comitetele regionale și raionale U.T.M. din regiunile cu populație 

de mai multe naționalități trebuie să îndrume organizațiile U.TM, 
să întărească munca de educare politică și de primire în U.T.M. a 
tinerilor muncitori, țărani muncitori, intelectuali, din rîndul mino
rităților naționale. Toate organizațiile U.T.M. sînt datoare să îm
bunătățească munca da primire în U.T.M. a fetelor.

Organizațiile U.T.M. trebuie să considere ca o sarcină de 
cinste și să întărească munca de pregătire și recomandare a celor 
mai buni utemiști, mai ales din rîndurile tineretului muncitoresc, 
pentru a deveni membri și candidați ai P.M.R., avantgarda încer
cată de luptă a clasei muncitoare din patria noastră.

Una din sarcinile cele mai însemnate ce se pun în fața noas
tră este aceea de a întări democrația internă în organizația noastră 
și îndeosebi pe linia respectării stricte a normelor democratice pre
văzute în Statut, a stimulării criticii și autocriticii de jos, a înlă
turării autocriticii formale destul de răspîndită, a dezvoltării și 
folosirii activului U.T.M. Comitetul Central, comitetele regionale, 
raionale și orășenești, comitetele organizațiilor de bază U.T.M., tre
buie să pună la baza muncii lor principiul muncii colective, să în
lăture subaprecierea rolului plenarelor și să asigure activizarea 
tuturor membrilor comitetelor.

Comitetele U.T.M. au datoria să lichideze cu metodele biro
cratice și cancelariste de muncă și să asigure ca membrii lor să pe
treacă cea mai mare parte a timpului lor în mijlocul tineretului, să 
participe nemijlocit la organizarea și controlul îndeplinirii hotă- 
rîrilor în întreprinderi, sate, instituții, facultăți și școli, să mun
cească împreună cu tinerii ia înfăptuirea sarcinilor, să cînte și să 
joace cu ei în timpul liber.

Trebuie să punem capăt manifestărilor de birocratism în 
munca cu cadrele. Să selecționăm, să creștem și să promovăm cu 
curaj și încredere cadre din rîndurile celor mai buni și mai activi 
utemiști crescuți în lupta cu greutățile, buni organizatori ai tine
retului, entuziaști și plini de pasiune în muncă, iubiți și respectați 
de tineret.

Să ne ocupăm mai mult și mai hotărît de promovarea în funcții 
' de conducere în U.T.M. a fetelor muncitoare, țărănci muncitoare, 

intelectuale. Este necesar ca în viitor să ne ocupăm cu mai 
lultă grijă de instruirea lucrătorilor din aparatul U.T.M., de înar
marea lor cu metode practice de muncă, pentru că ei sînt chemați 

„>ă ajute nemijlocit în muncă organizațiile U.T.M.

Tovarăși,
De la adoptarea Statutului U.T.M. la Congresul de unificare 

din 1949, în viata social-economică a țării noastre au avut loc mari 
schimbări. După Congresul al II-lea al partidului, în fața organiza
ției noastre și a întregului tineret stau sarcini noi de luptă. Toate 
acestea, precum și faptul că multe din prevederile actualului Statut 
nu mai corespund, impun introducerea unor noi prevederi în Statu
lui U.T.M., bazate pe experiența anilor care au trecut.

Proiectul de Statut modificat care va fi supus dezbaterii Con
gresului a fost larg discutat în organizațiile U.T.M. In timpul dez
baterii utemiștii și-au exprimat acordul lor cu prevederile proiectu
lui și au făcut numeroase propuneri de îmbunătățire.

Adoptarea Proiectului de Statut, cu îmbunătățirile ce vor fi 
aause de Congres și aplicarea în viață a prevederilor Statutului va 
duce la întărirea continuă a muncii politice și organizatorice a 
Uniunii Tineretului Muncitor, la ridicarea calității de membru 
U.T.M. la dezvoltarea democrației interne, va strînge și mai mult 
rîndurile organizației U.T.M. în jurul steagului ridicat de Partidul 
Muncitoresc Romîn. (Aplauze).

Tovarăși,
Partidul a pus întotdeauna în fața U.T.M. ca sarcină principală 

educarea acesteia în spiritul ideilor luminoase ale învățăturii marxist- 
leniniste, în vederea participării lui conștiente și entuziaste în opera 
de construire a socialismului în .patria noastră.

De aceea un loc principal în munca U.T.M. îl ocupă răspîndirea 
în masele tineretului a marxism-leninismului. cea mai înaltă con
cepție despre viață și societate. Primind ajutor permanent din par
tea organizațiilor de partid, acordînd o mai mare atenție legăturii 
strînse a muncii ideologice cu practica construcției socialiste, cu 
preocupările și problemele concrete care frămîntă pe tineri, orga
nizațiile U.T.M. au obținut rezultate însemnate în educarea tinere
tului prin mobilizarea lui la îndeplinirea diferitelor sarcini puse 
de partid.

In anii 1955-1956 peste 50.000 de utemiști au făcut parte din în- 
vățămîn.tul de partid, iar 350.000 de utemiști și tineri neutemiști 
au fost cuprinși în 18.000 de cercuri și cursuri politice U.T.M.

Studierea de către utemiști și tineri în toate formele de învă- 
țămînt politic a documentelor Co'ngresului al 11-lea al P.M.R. și a 
documentelor Congresului al XX-lea al P.C.U.S., a contribuit mult 
la înțelegerea mai profundă a politicii partidului nostru, a eveni
mentelor politice interne și internaționale, la înțelegerea mai clară 
a perspectivelor ce stau în fața țării noastre și a omenirii întregi.

A crescut calitatea, numărul și tirajul publicațiilor pentru tine
ret, interesul cu care sînt citite de către tineri, și aportul lor la În
deplinirea sarcinilor organizației noastre. O serie de succese a ob
ținut organul central de presă al U.T.M. „Scînteia tineretului“ pe 
linia găsirii Unui profil tineresc în cuprinderea unei tematici mai 
largi, 'în reflectarea mai vie a vieții și preocupărilor tineretului, 
în întărirea legăturilor sale cu cititorii Rezultate pozitive în în- 
bunătățirea tematicii, a formei publicistice, a accesibilității și a 
aspectului grafic au fost obținute de asemenea în activitatea gaze
telor și revistelor pentru copii.

Folosind în mai mare măsură largile posibilități asigurate de 
regimul democrat-popular, organizațiile U.T.M. au dobîndit o ex
periență pozitivă și în organizarea educativă a timpului liber al 
tineretului. O serie de inițiative au fost mai larg aplicate permi- 
țind cuprinderea unui mai mare număr de tineri în activități cultu- 
ral-artistice cu un conținut atrăgător. A crescut participarea tinere
tului la concursurile artistice de amatori. Unele organe și organi
zații U.TM. din orașul București, regiunea Cluj și altele au dovedit 
pricepere în organizarea de concursuri artistice, reuniuni și ser
bări, „Joi ale tineretului“, „Carnavaluri ale tineretului“, vizionări 
de spectacole, excursii etc. In unele regiuni ale țării ca: Hune
doara, Stalin și Suceava, au început să se organizeze festivaluri 
regionale ale tineretului.

O contribuție însemnată și-au adus organizațiile U.T.M. la lupta 
pentru lichidarea neștiinței de carte. Această activitate va trebui 
continuată pînă cînd ultimul1 analfabet va putea desluși slovele adu
cătoare de lumină.

Există în ultima vreme în munca educativă a U.T.M. o mal 
mare preocupare pentru găsirea de noi inițiative și metode tine
rești. In acest sens organizarea concursului „Iubiți cartea“ și a 
„cercurilor naturaliștilor" au avut un larg ecou în masele tinere
tului. Din cei peste 300.000 tineri înscriși la concursul permanent 
pentru citirea literaturii „Iubiți cartea“; peste 30.000 au participat la 
discuțiile finale pentru obținerea insignei „Prieten al cărții“. Des
fășurarea concursului a scos la iveală inițiative valoroase. Astfel, 
membrii brigăzii de tineret condusă de tov. Radu Gheorghe de la 
Oficiul 4 Energo-,petrol Cîmpina au chemat la întrecere pe tova
rășii din atelier în citirea cărților din concurs. In același timp toți 
membrii brigăzii au obținut insigna de „Prieten al cărții“. în dez
voltarea la tineri a gustului pentru citit literatură, un rol pozitiv 
l-a avut organizarea în număr mai mare a întîlnirilor tinerilor citi
tori cu scriitori, a discuțiilor despre cărți, a recenziilor, serilor 
de ghicitori literare etc. Metodele de muncă mai vii, mai atră
gătoare, au trezit la tineri interesul și pasiunea pentru cultură, pen
tru cunoștințe variate multilaterale.

Succese importante au fost obținute în mobilizarea maselor largi 
de tineri în practicarea sportului, îndeosebi a sporturilor de masă. 
Peste 816.000 tineri, dintre care peste 174.000 fete, au cucerit in
signa F.G.M.A și G.M.A. gradul I, iar peste 24.000 tineri au cuce
rit insigna G.M.A gradul II. U.T.M. a inițiat organizarea unor mari 
competiții de masă cum au fost concursurile sportive ale tineretu
lui în cinstea festivalului și spartachiada de iarnă a tineretului din 
acest an, care a antrenat peste 2 milioane de participanți. In pre
zent este în plină desfășurare spartachiada de vară a tineretului. 
Unele rezultate pozitive au fost obținute de pe acum în desfășura
rea „lunii construcțiilor și amenajărilor de baze sportive“1. Orga
nele și organizațiile U.T.M. au sprijinit întărirea și dezvoltarea 
colectivelor sportive. Tineretul nostru se mîndrește cu numeroși 
sportivi de valoare mondială. A crescut prestigiul mișcării noastre 
sportive pe plan internațional.

Organizațiile U.T.M. sprijină dezvoltarea continuă a muncii 
A.V.S.A.P. Un număr mare de utemiști activează în cercurile pe 
specialități și ca instructori; numeroși tineri au absolvit cercurile 
de tractoriști, auto-moto, aviație sportivă.

Tineretul iubește armata noastră, apărătoarea cuceririlor regi
mului democrat-popular. (Aplauze). Este o mare cinste și o datorie 
de onoare pentru orice tînăr patriot să-și îndeplinească serviciul 
militar. Organizațiile U.T.M. din armată sînt ajutoare active ale co
mandanților în educarea ostașilor în spiritul unor înalte calități 
morale și de luptă. Crește în permanență numărul ostașilor utemiști 
fruntași în pregătirea de luptă și politică. Organizațiilor U.T.M. 
fruntașe din aviație și marină li s-au înmînat drapelul C. C. al 
U.T.M. Armata noastră este o adevărată școală pentru tineret pre- 
găti.ndu-1 pentru apărarea patriei cît și pentru opera de construc
ție. După terminarea stagiului militar tinerii care au învățat dife
rite meserii în armată, lucrează în producție cu calificarea de trac
toriști. mecânici, telegrafiști etc. Organizațiile U.T.M. contribuie la 
dezvoltarea legăturilor între ostași și tineri, organizînd întîlniri. 
schimburi de scrisori, concursuri culturale și sportive etc.

Tovarăși,

Cu toate rezultatele bune obținute în munca politică educativă, 
C.C. al U.T.M. consideră că acest domeniu de activitate dintre cele 
mai importante constituie încă una din laturile slabe ale muncii 
U.T.M., datorită faptului că noi n-am făcut eforturile necesare și 
posibile în această direcție.

Munca de propagandă și agitație a U.T.M. este încă insuficient 
legată de sarcinile practice ale construcției economiei socialiste.

Sînt activiști care reduc munca de propagandă la prezentarea 
abstractă, schematică a teoriei marxist-leniniste, neglijînd ceea ce 
este cel mai important, legătura ei cu sarcinile concrete ale econo
miei. Ce fel de rezultate practice pot să obțină acei propagandiști, 
lectori sau agitatori, ale căror expuneri se limitează la citirea pe 
sărite a diferite pagini din lecții și broșuri, sau care folosesc tot 
felul de cifre și date cu caracter general, dar uită să vorbească 
măcar despre o singură problemă specifică locului de muncă res
pectiv ? Pe de altă parte, nivelul muncii de propagandă este scăzut 
în unele organizații U.T.M.

Cauza principală a acestor lipsuri constă în selecționarea super
ficială a propagandiștilor care se face fără a se ține cont de pre
gătirea lor politică și ideologică, de experiența lor practică. Multe 
comitete raionale, orășenești U.T.M. neglijează ridicarea nivelului 
politic și ideologic al propagandiștilor. Din 1.153 propagandiști 
ai cercurilor politice U.T.M. din regiunea Stalin, 1.102 nu au nici o 
școală politică de partid sau U.T.M., iar mobilizarea propagandiști
lor la seminariile permanente de instruire a fost slabă în cursul anu
lui de învățămînt politic.

Unele organizații U.T.M. în loc să pornească de la respectarea 
dorinței tinerilor de a studia într-un cerc sau altul, corespunzător 
nivelului lor de cunoștințe, înscriu în mod birocratic tinerii în dife
rite forme ale învățămîntului politic. De aceea numărul utemiști- 
lor și tinerilor care frecventează efectiv cursurile și cercurile de 
învățămînt politic este cu mult sub posibilitățile existente, mai 
ales la sate și în rîndurile fetelor.

Trebuie spus că Biroul C.C. nu s-a ocupat suficient de proble
mele de conținut ale activității cercurilor și cursurilor politice 
U.T.M,, neglijînd controlul și îndrumarea pregătirii propagandiști
lor. Membrii C.C., activiști ai C.C. participă rar la cercurile politice, 
nu țin conferințe și expuneri în fața tineretului.

Informarea tineretului asupra evenimentelor politice interne și 
internaționale, asupra hotărîrilor partidului și guvernului, se face 
sporadic și cu întîrziere în multe organizații U.T.M. Mulți dintre 
agitatorii utemiști sînt inactivi sau duc o muncă formală, înlo
cuind lămurirea vie, concretă, mobilizatoare, cu afișarea sau lan
sarea de lozinci generale. Rareori întîlnești la locurile de muncă 
ale tineretului, de exemplu, explicarea concretă a importanței creș
terii, chiar cu un singur procent, a productivității muncii, ceea 
ce ar fi desigur cu mult mai important decît o lozincă generală 
uitată acolo de cine știe cînd.

In munca de educație comunistă, o deosebită importanță o are 
lupta împotriva influențelor ideologiei burgheze. Noi nu trebuie să 
uităm că dușmanul de clasă continuă să răspîndească morala sa 
putredă, că în mentalitatea unor tineri se mai resimte moștenirea 
moravurilor burgheze.

Se mai întîlnesc în rîndul tinerilor manifestări naționaliste, 
șovine sau de separatism cultural. Unele organizații U.T.M. nu 
combat întotdeauna asemenea manifestări, neglijează formele con
crete ale muncii de întărire continuă a frăției și colaborării priete
nești dintre tinerii romîni și tinerii din rîndurile minorităților na
ționale.

Unii tineri se dedau la atitudini huliganice, practică jocuri de 
noroc, provoacă bătăi și scandaluri, iar unele organizații U.T.M. 
nu mobilizează în permanență pe utemiști și masele largi de tineri 
să combată aceste rămășițe ale influenței moralei burgheze, să dez
volte un puternic curent de condamnare a tuturor acestor manifes
tări. Organizațiile U.T.M. nu muncesc cu răbdare pentru reeduca
rea tinerilor căzuți sub influența unor elemente înapoiate sau duș
mănoase, datorită slabului lor nivel politic.

Lipsuri însemnate sînt în activitatea U.T.M. îndeosebi la sate 
în lărgirea continuă a orizontului de cultură generală a tinerilor,

în însușirea concepției științifice, materialiste asupra lumii, în popu
larizarea științei. In multe locuri se subapreciază lupta împotriva 
concepțiilor înapoiate, a misticismului și superstițiilor, care sub
jugă pe unii tineri, le întunecă mintea și-i împiedică să vadă clar 
perspectiva viitorului. Propaganda ateistă în rîndul tineretului este 
aproape inexistentă.

Numeroase liDsuri se manifestă în munca U.T.M. Dentru organi
zarea activității cultural-artistice de masă a tineretului. In loc să 
tină seama de cerințele lui firești, să organizeze extinderea unor 
inițiative pozitive, să folosească mai larg cluburile, colțurile roșii, 
căminele culturale, să organizeze excursii în locuri istorice, vizite 
la muzee, festivaluri artistice, competiții sportive, să stimuleze do
rința tinerilor de a învăța să cînte, să danseze, unele organizații 
U.T.M. și unii activiști, consideră că astfel de probleme nu-și au 
locul în preocupările lor. Există pe de altă parte și tendința opusă 
tot atît de dăunătoare, de neglijare a conținutului educativ-instruc- 
tiv al seratelor distractive, reuniunilor, horelor etc., care se reduc 
adesea numai la dans, fiind uneori prilejul unor manifestări ne
demne.

Organele și organizațiile U.T.M. nu contribuie în măsura cuve
nită la construcția căminelor culturale, a cluburilor, a caselor de 
odihnă, la amenajări de parcuri etc. De o deosebită însemnătate 
educativă pentru tineretul nostru ar fi înființarea în Capitală a 
unei case de cultură a tineretului, amenajarea grădinii zoologice și 
dezvoltarea parcului de distracții, lucrări la a căror realizare cu 
mult entuziasm tinerii și-ar aduce contribuția lor. In desfășurarea 
muncii culturale de masă, tineretul așteaptă un sprijin mai mare 
din partea sindicatelor, a Ministerului Culturii, a sfaturilor popu
lare.

Cu toate că în ultimul timp în Editura tineretului au apărut 
o serie d» lucrări literare valoroase dintre care unele oglindesc 
viața și preocupările tineretului nostru, numărul acestor lucrări 
este încă mic. In creația noastră literară și artistică se întîlnește 
încă prea rar chipul înaintat al tînărului constructor al socia
lismului, al activistului U. T. M. Tinerii doresc opere literare și 
artistice originale în care să se găsească îndemnuri la fapte mari, 
vitejești, răspunsuri la multiplele probleme de viață ce-i frămîntă 
sau care ar critica cu ascuțime, punînd sub focul satirei, manifes
tările înapoiate ale unor tineri. Cu mult în urma cerințelor firești 
ale tinerilor se află literatura științifico-fantastică și cea de aventuri 
care dezvoltă la tineri imaginația sănătoasă, hotărîrea de a urma 
exemplul eroilor curajoși și plini de inițiativă.

Organizațiile U.T.M. au serioase lipsuri în preocuparea față 
de creația și problemele dezvoltării tinerilor scriitori și artiști, ale 
cenaclurilor, școlilor și institutelor de artă.

In ultimul timp, Uniunea Scriitorilor a manifestat e drept, 
mai multă atenție față de problemele literaturii pentru tineret și 
copii și avem speranța că mai ales în urma Congresului scriitori
lor vor apare și mai multe opere literare de acest fel atît de aștep
tate de tinerii cititori. Sîntem convinși că și Uniunea Compozito
rilor va ajuta pe compozitorii noștri talentati să făurească tot mai 
multe și mai bune cîntece pentru copii și tineret care doresc din 
toată inima să cînte despre viața nouă pe care o trăiesc, despre 
viitorul fericit ce se făurește în patria noastră.

Participarea maselor largi de tineret la activitatea sportivă este 
încă nesatisfăcătoare. Unele organe ale U.T.M. cum sînt comite
tele regionale Pitești, Bacău, Oradea și altele, subapreciază mobi
lizarea tineretului la trecerea normelor complexului G.M.A. Nu se 
acordă încă atenția cuvenită răspîndirii în rîndurile tineretului a 
unor sporturi de bază ca : gimnastica, atletismul, notația, turismul, 
schiul și tirul. Nu sînt suficiente cadre pentru pregătirea sportivă a 
tineretului. Deși numărul bazelor sportive este încă insuficient 
față de cerințele tineretului nostru, din lipsa unor organe și orga
nizații U.T.M., a unor organe locale ale C.C.F S. și a unor colec
tive sportive, multe dintre bazele existente nu sînt folosite. In 
lărgirea rețelei de construcții sportive și în îmbunătățirea calității 
inventarului sportiv, ministerele de resort manifestă încă insufi
cientă preocupare.

Tovarăși,

Marele Lenin ne-a învățat : „A fi membru al Uniunii Tineretu
lui, înseamnă a face în așa fel îneît să închini munca ta, forțele 
tale, cauzei comune. Iată în ce constă educația comunistă“.

Tineretul țării noastre este însuflețit de o măreață cauză căreia 
merită să-i închine munca și toate forțele sale : cauza partidului, 
a poporului nostru, cauza socialismului și a păcii. întregul tine
ret al țării noastre, care va trebui mîine să ducă înainte steagul 
de luptă pentru socialism și comunism, trebuie să fie gata să dea 
totul pentru victoria acestei mărețe cauze. (Aplauze).

Ca ajutor principal al partidului în educarea tinerei generații, 
U.T.M. are de făcut extrem de mult pentru a-și îndeplini această 
sarcină.

Organizația noastră trebuie să-și întărească munca de edu
care a tineretului în spiritul dragostei și devotamentului față de 
patrie, popor și partid, să explice tineretului scopul partidului, 
politica partidului și guvernului nostru, să-l convingă asupra jus
teței acestei politici și să-l mobilizeze sub steagul partidului la
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® au început lucrările, și răsună 
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° Alături de

tume populare ale multora din 
băieți și fete, alături de uni
formele distinctive ale unor în
deletniciri de cinste — mineri, 
ceferiști, marinari, militari, a 
lături de ceea ce e mai de sea 
mă, miezul discuțiilor, adînc 
legat de dorințele tineretului, 
vrem să luăm ca mărturie... o 
tolbă de poștaș.

Am luat de pe masa Con
gresului șl vă aducem în fața 
ochilor cîteva din telegramele 
abia sosite.

Tinerii de la Termocentrala 
Comăneșii — cunoscută 
toată țara — vestesc că 
munca lor s-au ținut de 
vînt... Raportează -cei ce 
crează la fabrica „Vasia 
silescu"-Mediaș...

Din regiunea Pitești, de 
șantierele locale de îndiguire a 
apelor Olt și Potop, vine par- 

Io că, alături de zgomotul valu- 
o rilor, „hei-rup''-ul

° de brigadier...
Din două colțuri 

anunță formarea a 
vărășiri, cu nume ce rămîn în 
minte: „Tinăra gardă“ și „Al 
doilea Congres al U.T.M.“.

Cifre — 5.167 kilograme fire 
bumbac date de sectorul fila
tură, sector al tineretului.

delegaților, nu 
de oameni, ci ti- 
țări întregi vor-

multicolorele cos

traditional

de țară se 
două into-

Tolba de poștaș

:3T» ooinm awntxi

»1» WESS» l«S KfflJSUESS un» bemvcth c*ss m « 
OELESATBt sas» KOESKSX STOP »|R sIMB VOEttEUM 
IX» K«8«SS SWSSES «FOLS FUfit DIE MUMMIS 
jusan set» »isa ima »mu mi thagen »mg r» 

îlffl miM 'il -ffEWtii mu—ii—

; -i' •

???> -y %

........ ....................... ........ ........ ............. —*» !
.... r? ____ _____ I

3H xwcec U » * ‘

I , EMUWft-*' ...... ■’ ■ "•"••• 1 •

. „ "'"'țȘ?;“-'.' ' TM ... HlStSC sri’

• ......

w ț-------------  -
-------- ----------- ""

în 
tn 

cu
la- 

Va-

pe

«A
#TB WCWSTt . « (M» —

! — i

. ........i
-1Ì32-,

30.000 metri pătrați țesătură 
peste plan — sosesc prin fire
le telegrafice de la ,,Țesătura“- 
îașl, tn timp ce tinerii din ra
ionul Dej 
tec și joc 
festivă...

Și din 
luturi. Comitetul Central

trimit ecou de elu
de la serbarea lor

străinătate vin sa-
al

Uniunii Tineretului Muncitor 
din R.P. Ungară ne transmite 
de la Budapesta, prin radio...

Două telegrame încheie poș
ta zilei: una — din îndepăr
tatul Siockholm, cealaltă — 
din gospodăria de stat a micu
lui nostru sat Masloc. In limbi 
diferite și deosebite cuvinte-

le spun de fapt același lu- ° 
cru: o

E o sală încăpătoare cea a ° 
Congresului tineretului liber, o 
clăditor de viață nouă, din o 
Republica Populară Romînă. ° 

Sînt în ea prezenți milioa- ° 
ne de prieteni. ®
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înfăptuirea ei. Trebuie să folosim în acest scop cele mal variat* 
mijloace educative pentru ca tinerii să cunoască și să învețe di» 
istoria de luptă eroică a poporului și clasei muncitoare ,din tra» 
dițiile glorioase ale Partidului Comunist Romîn și ale Uniunii Tine» 
retului Comunist.

Una din sarcinile noastre importante este aceea de a dezvolta 
în rîndurile tineretului ideologia nobilă a internaționalismului pro
letar, sentimentele prieteniei și solidarității cu tineretul luptător 
pentru pace și o viață mai bună din lumea întreagă.

Pentru întărirea prieteniei și frăției dintre tinerii romîni și 
tinerii aparținînd minorităților naționale, este necesar să întărim 
munca politică de demascare și combatere în rîndurile tineretului 
a manifestărilor naționaliste, șovine, întreținute de elemente dușmă. 
noase care nu se pot împăca cu gîndul că oamenii muncii din țara 
noastră indiferent de naționalitate, luptă uniți în jurul partidului 
pentru înflorirea patriei scumpe, pentru construirea socialismului. 
Trebuie să întărim munca de educație patriotică și internaționalistă 
atît în rîndul tinerilor romîni, cit și în rîndul tinerilor aparținînd 
minorităților naționale, este necesar să înmulțim manifestările cul
tural-artistice comune.

Succesul întregii munci de educație a tineretului depinde 
de asigurarea unui conținut înalt de idei în propaganda și agitația 
noastră. O atenție deosebită trebuie acordată pregătirii multilate
rale a propagandiștilor, a tuturor cadrelor U.T.M., înarmării aces
tora cu învățătura marxist-leninistă, cu cunoașterea concretă a pro
blemelor economice și a sarcinilor U.T.M. în construirea socialis
mului. Un conținut înalt al muncii de educație în rîndurile tine
retului presupune lupta hotărîtă împotriva dogmatismului și bu- 
cherismului, legătura cu practica construcției socialiste, înseamnă 
o activitate concretă, plină de vioiciune, care să dea răspuns pro
blemelor ridicate de viața și munca de fiecare zi a tinerilor.

Este datoria tuturor organelor și organizațiilor U.T.M. să lupte 
pentru apărarea purității teoriei marxist-leniniste, împotriva ori
căror denaturări ideologice, să înlăture influențele pe care le-a avut 
cultul personalității în rîndurile tineretului, arătînd rolul hotă- 
rîtor al maselor populare în făurirea istoriei, rolul partidului in 
conducerea maselor în luptă.

O deosebită atenție trebuie acordată muncii organizațiilor 
U.T.M. pentru educarea tineretului în spiritul moralei comuniste, 
pentru dezvoltarea la tineri a calităților morale ale luptătorilor 
conștienți pentru cauza socialismului.

Dezvoltînd munca de răspîndire a cunoștințelor științifice și 
îndeosebi din domeniul științelor naturii, îmbunătățind neîncetat 
propagarea filozofiei marxist-leniniste, combătînd ploconirea în fața 
culturii decadente burgheze și cultivînd dragostea pentru tot ce 
are înaintat cultura tuturor popoarelor, organele și organizațiile 
U.T.M. vor ajuta tineretul să-și formeze o concepție științifică, justă 
despre viață în opoziție cu prejudecățile obscurantiste, mistice și 
religioase. In acest sens trebuie dezvoltată larg activitatea „cer
curilor naturaliștilor“.

Purtînd răspunderea principală pentru buna desfășurare a 
concursului „Iubiți cartea“, organele și organizațiile U.T M. trebuie 
să antreneze noi mase de tineri în concurs, să solicite organelor 
Ministerului Culturii, Ministerului învățămîntului, Uniunii Scriito
rilor și C.C.S., să acorde o mai mare atenție asigurării condițiilor 
necesare bunei organizări a activității comisiilor, aprovizionării 
cu cărți a bibliotecilor etc.

Presa și publicațiile de tineret și copii au datoria să ridice 
continuu nivelul ideologic, publicistic și al prezentării grafice. In 
paginile acestor publicații, tinerii trebuie să găsească un răspuns 
tot mai substanțial și mai convingător la problemele de viață 
care-i frămîntă, o tratare mai accesibilă, un stil direct, viu, tineresc.

Trebuie să. introducem în toată munca noastră de educație 
un spirit inovator, să căutăm cu îndrăzneală și să găsim formele 
de muncă cele inai atrăgătoare pentru tineret, cele mai eficace și 
să organizăm plăcut și distractiv timpul liber al tinerilor de dife
rite categorii.

îmbunătățirea muncii de educație comunistă a tineretului tre
buie să devină o cauză a tuturor organizațiilor U. T. M. Cele 
mai bune forțe ale noastre trebuie îndreptate în această direcția, 
Imbunătățindu-și multilateral activitatea, organele și organizațiile 
U.T.M. vor reuși să ridice la un nivel superior munca de educație 
a U.T.M. în rîndurile tineretului. (Aplauze)

Tovarăși,

Uniunea Tineretului Muncitor continuă tradițiile de peste trei 
decenii ale Uniunii Tineretului Comunist, care s-a acoperit de-a 
lungul anilor de o glorie nepieritoare, în lupta grea dar măreață 
sub steagul Partidului Comunist Romîn, pentru pregătirea minu
natei epoci pe care o trăim noi astăzi. Uniunea noastră este In 
același timp rezultatul unificării tineretului comunist cu tineretul 
socialist pe baza ideologiei atotbiruitoare a marxism-leninismului. 
în urma unei îndelungate și rodnice colaborări în frontul unic 
și al făuririi partidului unic al clasei muncitoare — P.M R. 
înfăptuirea unității politice a tineretului muncitoresc a asigurat 
unirea întregului tineret muncitor de la orașe și sate în cadrul 
Uniunii Tineretului Muncitor, organizația unică a tineretului mun
citor din R.P.R. (Aplauze).

Congresul nostru este o puternică manifestare a reprezentan
ților tinerei generații a țării noastre libere și independente în 
care poporul stăpîn pe soarta sa își făurește o viață nouă așa cuin 
o dorește.

Generația noastră trăiește vremuri de mari prefaceri istorice 
nu numai în țara noastră Din ce în ce mai multe popoare rup cătu
șele ce le-au fost impuse de veacuri de stăpînirea moșierilot și 
capitaliștilor străini și autohtoni și sorbind aer proaspăt de liber
tate, pornesc spre cucerirea viitorului însorit.

Situația de astăzi este de așa natură îneît fiecare pas înainte 
făcut de un popor pe drumul spre socialism, spre comunism întă
rește puterea tuturor popoarelor în lupta împotriva asupririi, pen
tru libertate. De aceea și fiecare succes al poporului nostru in 
construirea socialismului este îndrăgit de oamenii muncii din toată 
lumea.

Sîntem fericiți și avem de ce să fim mîndri că sîntem cetă
țeni ai unei astfel de patrii minunate ca scumpa noastră Republică 
Populară Romînă.

Privind drumul străbătut de organizația revoluționară a tine
retului nostru de la primul său Congres și pînă azi, trecînd în re
vistă greutățile depășite și succesele obținute, gîndul fiecăruia 
dintre noi, al fiecărui utemist și tînăr din patria noastră se îndreap
tă cu dragoste și recunoștință către Partidul Muncitoresc Romîn, 
căruia îi datorăm toate victoriile noastre. (Aplauze. Toți se ridică 
în picioare).

De la acest Congres al nostru să adresăm o chemare fierbinte 
tuturor tinerilor cetățeni ai Republicii, să ne unim și mai strîns 
rîndurile în jurul Partidului Muncitoresc Romîn și sub conducerea 
lui să dăm tot ce avem mai bun pentru marea cauză a construc
ției socialiste, pentru continua întărire și înflorire, pentru gloria 
patriei noastre.

Credincioasă conducătorului său iubit. Partidul Muncitoresc 
Romîn, Uniunea Tineretului Muncitor, organizația revoluționară a 
tineretului din R.P.R. va merge în primele rînduri ale tineretului 
în lupta pentru înfăptuirea mărețului program al celui de-a! Il-lea 
cincinal, pentru victoria deplină a construirii socialismului în tara 
noastră, pentru bunăstarea poporului nostru, pentru pace și priete
nie între popoare.

înainte tovarăși, în lupta pentru victoria măreței cauze a 
partidului 1

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, conducătorul poporului 
nostru, călăuzitorul clarvăzător al tineretului, chezașul tuturor vic
toriilor noastre 1

Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie, Republica Popu
lară Romînă 1

Trăiască bravul tineret al Republicii Populare Romîne și deta
șamentul său de frunte, Uniunea Tineretului Muncitor 1

Trăiască și înflorească prietenia și colaborarea tineretului din 
R.P.R. cu tineretul din toate țările, în lupta pentru pace și „n 
viitor fericit al tinerei generații 1

(Chemările sînt subliniate de aplauze puternice. Toți se ridic* 
In picioare ovaționînd).



Delegația guvernamentală 
a R.P.F. Iugoslavia a părăsit tara 

noastră, plecînd in patrie

Colectivul
Teatrului Academic de Artă 

din Moscova a sosit în Capitală

’ TIMIȘOARA 27 (de la trimișii 
speciali ai Agerpres). — Astăzi 
ia amiază trenul special cu care 
a călătorit președintele Iosip 
Broz-Tito și persoanele care-1 în
soțesc, în drumul de reîntoarcere 
în patrie a părăsit gara de fron
tieră Jimbolia, trecînd pe terito
riul iugoslav.

In călătoria de la București șl 
pînă la frontieră președintele Tito 
și persoanele care-1 însoțesc au 
fost conduși de Petre Bori'.ă, prim 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P.R., Mihai Mujic, 
vicepreședinte al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a R.P.R., 
Ștefan Cleja, locțiitor al ministru
lui Afacerilor Externe, N. Guină, 
ambasadorul Republicii Populare 
Romîne la Belgrad, general loco
tenent Alex. Vasiliu, Caius 
Franțescu șeful protocolului Mi
nisterului Afacerilor Externe, pre. 
cum și de N. Vujanovici, amba
sadorul R.P.F. Iugoslavia Ia 
București, locotenent colonel Mi- 
lan Minici, atașat militar al 
R.P.F. Iugoslavia.

Din gara Băneasa din Bucu
rești, de un.de a plecat ieri noap
te și pînă la Jimbolia, pe tot 
parcursul, în gările mici ca și in 
stațiile mai importante, Caran
sebeș. Lugoj, unde trenul special 
s-a oprit, oaspeții iugoslavi au 
fost salutați cu deosebită căldură 
de populație și reprezentanți al 
autorităților locale.

In zori, trenul mergea pe ma
lul Dunării. Pe partea cealaltă a 
fluviului, pe teritoriul iugoslav, 
înlr-o mică gară se zărea un tren 
Sirena locomotivei a transmis 
semnale de salut. Pe Dunăre tre
ceau remorchere și șlepuri rom‘- 
nești, iugoslave și sovietice, ma
rinarii salutau pe conducătorii 
R.P.F. Iugoslavia. In apropierea 
insulei Ada-Kaleh de pe nava 
iugoslavă „Sloboda“, marinarii și 
călătorii fluturau drapele și salu
tau prin urale pe conducătorii iu
biți ai poporului lor, care se în
torceau în patrie după vizita prie
tenească în Uniunea Sovietică și 
în țara noastră.

La ora 9,06 trenul special s-a 
oprit la Caransebeș. Sute de oa
meni ai muncii veniți pe peronul 
gării au făcut o călduroasă ma
nifestație de prietenie membrilor 
delegației guvernamentale iugo
slave. Președintele Tito însoțit 
de Edvard Kardelj, Kocea Po- 
povici și Petre Borila apar la 
geam și fac semne prietenești oa
menilor muncii. Un grup de ti
neri le oferă buchete de flori.

Adresîndu-se celor veniți în 
întimpinare, președintele Tito

Președintele Iosip Broz-Tito a sosit la Belgrad
BELGRAD 27. — Trimisul spe

cial al Agerpres transmite: In 
seara de 27 iunie, s-a întors la 
Belgrad Iosip Broz-Tito, președin
tele R.P.F. Iugoslavia, precum și 
ceilalți oameni de stat ai Iugosla
viei.

In gară, președintele Iosip 
Broz-Tito și persoanele care îl în
soțesc au fost întîmpinați de Mo- 
șe Pjade, președintele Scupșcinei 
Populare Federative a Iugoslaviei, 
Alexandr Rankovici, vicepreședin
tele Vecei Executive Federative, 
Svetozar Vukmanovici, Rodoliub 
Ciolakovici, de membrii Vecei 
Executive Federative și ai Vecei 
Executive a Serbiei, de deputați 
ai Scupșcinei Populare Federative 
și ai. Scupșcinei Populare a Ser
biei, de generali ai armatei popu
lare iugoslave și de alte persoa
ne oficiale.

In piața ..Frăției și unității“ din 
fața gării pavoazată sărbătorește, 
s-au adunat peste două sute de 
mii de locuitori ai capitalei. 

le-a spus: „Mulțumim pentru a- 
ceastă primire călduroasă și a- 
cest emoționant rămas bun.

Trăiască prietenia dintre po
porul romîn și popoarele Iugo
slaviei 1“.

Cei prezenți au răspuns prin 
urale îndelungi.

La Lugoj cînd trenul special 
s-a oprit în gară, miî de oameni 
au aclamat pe președinte și 
persoanele care-1 însoțesc.

Lugojenii oferă oaspeților mi
nunate buchete de flori, înfășu
rate în parte în culorile naționale 
iugoslave.

La ora 11, trenul special a a- 
juns la Timișoara.

Spre ferestrele vagonului pre
ședintelui Tito erau îndreptate ne
numărate buchete de flori. In lim. 
bile romînă și sîrbă răsunau cu
vintele de salut în cinstea prie
teniei romîno-iugoslave.

De la fereastra vagonului to
varășul. Iosip Broz-Tito a rostit o 
scurtă cuvîntare:

Dragi tovarăși și tovarășe.
Dragi prieteni, noi plecăm din 

țara voastră frumoasă cu cele 
mai adinei impresii despre tot ce 
am văzut și despre minunatul 
popor care nutrește simpatii mari 
față de popoarele Iugoslaviei. 
Din acest loc eu mulțumesc în 
modul cel mai cordial și vouă 
pentru această primire caldă și 
cu adevărat sinceră și priete
nească ca și pentru saluturile a- 
dresate delegației noastre.

Noi am fost, doar trei zile în 
țara voastră, însă și în acest 
timp am realizat împreună cu 
conducătorii voștri o operă mare 
— am pus temelii solide ale prie
teniei și colaborării noastre vii
toare.

Aici trăiește o minoritate sîrbă. 
Acestor oameni le pot spune că 
în privința situației lor am găsit 
la tovarășii din Romînia cea mai 
mare înțelegere. De aceea nu tre
buie să vă temeți fiindcă toate 
s-au rezolvat în cea mai bună 
ordine. Eu aș dori ca prietenia și 
simpatia voastră față de țara 
noastră să nu dăuneze lealității 
față de țara în care trăiți. Țările 
noastre sînt acum prietene și ca 
prietene vor construi viitorul lor 
mai fericit.

Din declarația noastră și din 
cuvîntarea de la București ați 
văzut că noi am hotărît ferm să 
dăm totul uitării și să mergem 
înainte pe o cale nouă. Și voi de 
aici respectați acest lucru și în 
înțelegere făuriți prin munca 
voastră creatoare un viitor mai 
frumos, mai fericit. Vă urez to

In aplauzele furtunoase ale asis. 
tentei a luat cuvîntul Iosip Broz- 
Tito, care a vorbit despre rezul
tatele vizitei la Moscova și in 
R.P.R.

Președintele Tito a mulțumit 
locuitorilor Belgradului pentru 
primirea caldă ce i-a fost făcută 
lui și membrilor delegației gu
vernamentale iugoslave.

Vă transmit, a declarat el, sa
lutările cordiale și fierbinți ♦ ale 
popoarelor Uniunii Sovietice și 
ale poporului romîn. Trebuie să 
vă spun că în Uniunea Sovietică 
am fost primiți deosebit de cor
dial pretutindeni. Tot ce am văzut 
și felul în care am fost primiți, a 
depășit toate așteptările. Am cons
tatat în Uniunea Sovietică un 
progres uriaș în toate domeniile. 
Am văzut fabrici și uzine uriașe, 
ogoare întinse. Cea mai puternică 
impresie ne-au produs-o însă oa
menii sovietici. Ei își înțeleg rolul, 
sînt constructorii activi ai socia
lismului. Oamenii sovietici au fă
cut un uriaș pas înainte. 

varăși și tovarășe mult jșucpes 
în muncă și în progresul Vostru. 
Trăiască prietenia dintre poporul 
romîn și popoarele iugoslave !

Trăiască și aici prietenia între 
poporul romîn și minoritatea na
țională sîrbă 1

Noroc, la revedere tovarăși 1
Jimbolia, gara de frontieră, a- 

vea un aspect sărbătoresc. Pe 
peron era aliniată o gardă de 
onoare. Au fost intonate imnurile 
de stat ale R.P.R. și R.P.F. Iugo
slavia. Comandantul gărzii de 
onoare a prezentat raportul. Pre
ședintele Tito împreună cu tova
rășul Petre Borilă au trecut în re
vistă compania de onoare. Pre
ședintele Tito s-a apropiat de 
microfon și a spus :

Dragi tovarăși și tovarășe, ce
tățeni și cetățene 1 Părăsind țara 
dv. frumoasă, vă mulțumim pen
tru ospitalitatea dv. cordială, 
pentru amabilitatea cu care am 
fost primiți peste tot. Facem a- 
Ceasta cu convingerea că aci s-a 
pus baza prieteniei între țările 
noastre și că putem munci liniș
tiți pentru construirea socialis
mului în țările noastre. Urăm 
mult succes poporului romîn în 
munca sa creatoare.

Trăiască prietenia dintre po
porul romîn și popoarele Iugo
slaviei 1

Trăiască Republica Populară 
Romînă 1

La revedere 1
Cei prezenți au răspuns cuvin

telor președintelui Tito cu vii a- 
plauze.

Președintele Tito cu soția, Ed
vard Kardelj cu soția, Kocea 
Popovici cu soția,. Mialko Todoro- 
vici, Iakov Blajevici și ceilalți 
oaspeți iugoslavi schimbă calde 
strîngeri de mînă cu reprezen
tanții partidului și statului nostru 
care i-au însoțit pînă la frontieră.

Președintele Tito și ceilalți 
conducători iugoslavi se urcă în 
tren. De la ferestre ei fac semne 
prietenești celor care i-au condus.

Fiind solicitat de corespondenții 
presei romîne care au însoțit tre
nul pînă la graniță, președintele 
Tito a urat presei romîne să scrie 
în spiritul înțelegerii realizate la 
București.

„Presa — a spus președintele 
Tito — poate să facă foarte mult 
pentru întărirea prieteniei noa
stre“. „Vom face acest lucru“ — 
au exclamat ziariștii.

La ora 12,15, trenul special a 
plecat, trecînd în R.P.F. Iugo
slavia. Vizita oficială a președin
telui R.P.F. Iugoslavia Iosip 
Broz-Tito în țara noastră s-a în
cheiat.

Cînd vorbesc despre primiri 
deosebit de cordiale a declarat 
tovarășul Tito, mă refer de ase
menea la primirea deosebit de 
prietenească ce ne-a fost făcută 
de conducătorii Uniunii Sovietice. 
Datorită acestui lucru, tratativele 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
extrem de cordială și de înțelege
re reciprocă. Aceasta a dat posibi
litate guvernelor Uniunii Sovieti
ce și Iugoslaviei, partidelor noas
tre să adopte documente de cea 
mai mare însemnătate.

Aplauzele cu care cei prezenți 
au subliniat în dese rînduri cuvîn
tarea președintelui Tito au expri
mat adeziunea deplină de care se 
bucură în Iugoslavia rezultatele 
tratativelor iugoslavo-sovietice și 
iugoslavo-romîne, rezultate ce 
deschid largi perspective dezvol
tării colaborării multilaterale în
tre aceste țări și reprezintă o 
contribuție de seamă la cauza în
tăririi păcii în lume.

După un lung turneu prin 
R.P.F, Iugoslavia și. R. P. Bul
garia, miercuri dimineața a so
sit în țara noastră colectivul Tea
trului Academic de Artă „M. 
Gorki“ din Moscova (MHAT).

In gara Giurgiu.în întîmpina- 
rea artiștilor soviepci care alcă
tuiesc colectivul atestui renumit 
teatru au venit tov. George Ma- 
coyescu, director general al Ci
nematografiei, Ion Florea, direc
tor al Direcției Teatrelor din Mi
nisterul Culturii, Ion Moraru, se
cretar adjunct al Consiliului Ge
neral ĂRLUS, regizorul Ion Șa- 
highian, maestru emerit al artei, 
actorii George Vraca, artist al 
poporului și Beate Fredanov, ar
tistă emerită, ziariști, reprezen
tanți ai organizațiilor locale, pio
nieri și școlari, oameni ai muncii. 
Cei prezenți au făcut o primire 
călduroasă colectivului artistic al 
MHAT-ului, exprimîndu-și bucu
ria pentru turneul pe care-1 în
treprinde în țara noastră, însem
nat eveniment artistic. La ora 
11,25 trenul cu artiștii Teatrului 
Academic de Artă „M. Gorki“ 
(MHAT) a sosit în gara Băneasa.

In întîmpinarea solilor teatru
lui sovietic se aflau actori de 
frunte ai teatrelor din Capitală,

Spectacolul inaugura! al teatrului
M.H.A.T.

Miercuri seara, pe scena Tea
trului de Operă și Balet al 
R.P.R. a avut loc spectacolul 
inaugural al turneului pe care 
Teatrul Academic de Artă „M. 
Gorki“ din Moscova (MHAT) îl 
face în țara noastră.

In cadrul primului spectacol, 
Teatrul Academic de Artă „M. 
Gorki“ din Moscova (MHAT) a 
prezentat piesa în trei acte „Oro
logiul Kremlinului“ de N. Pogo
din.

La spectacol au asistat artiști, 
scriitori, regizori, ziariști romîni și 
străini, numeroși oameni ai 
muncii.

Au fost prezenți tovarășii I. 
Chișinevschi, Gh. Gheorghiu-Dej, 
Al. Moghioroș, S. Bughici, Con
stanța Crăciun.

A asistat A. A. Epișev, amba-

Conferința de presă
Miercuri după-amiază la Casa 

Ziariștilor din București, reprezen
tanți ai conducerii și artiști ai Tea
trului Academic de Artă „Maxim 
Gorki“ din Moscova s-au întîlnit 
cu ziariști din Capitală în cadrul

Grupul de deputați brazilieni 
primit de către tov. Chivu Stoica

Miercuri după amiază, grupul 
de deputați ai Parlamentului 
Brazilian care ne vizitează țara 
la invitația Marii Adunări Na
ționale a R.P.R. compus din de
putății Jeronymo Dixhuit, Ro- 
sado Maia, Getulio Barbosa de 
Maura, Estacio Goncalves. Souto 
Maior și Lycurgo Leite Filho în
soțiți de Gh. Vidrașcu, membru 
în Prezidiul Marii Adunări Na
ționale a R.P.R. au fost primiți 
la Consiliul de Miniștri de pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R.P.R. Chivu Stoica.

Au fost de față Emil Bodnăraș 
și Al. Moghioroș, primi vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri, 
Al. Birlădeanu. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Gr. Preo
teasa. ministrul Afacerilor Exter
ne, Marcel Popescu, ministrul Co
merțului Exterior, Ion Dumitru, 
ministrul Industrie; Petrolului și 
P. Costache, directorul general al 
Treburilor Consiliului de Miniș
tri.

Deputății brazilieni au arătat 
că Brazilia nutrește un sentiment 

directori de teatre, regizori, oa
meni de cultură și numeroși stu
denti ai Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. 
Caragiale“.

Au fost de față tov. Constanța 
Crăciun, ministrul Culturii, Ion 
Pas, prim locțiitor al Ministrului 
Culturii, Cfctav Livezeanu, vice
președinte al ARLUS, artiștii po
porului Lucia Sturza Bulandra și 
Gheorghe Storin, reprezentanți ai 
unor instituții culturale, ziariști.

Au asistat la sosire A. A. Epi- 
șev, ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București și membri ai 
Ambasadei.

La coborîrea din tren, artiștii 
Teatrului MHAT au fost primiți 
cu ovații prietenești și li s-au 
înmînat frumoase buchete de 
flori.

In numele colectivului de con
ducere al Ministerului Culturii, 
tov. Ion Pas a adresat oaspeților 
o călduroasă urare de bun venit.

A luat apoi cuvîntul artista po
porului Lucia Sturdza Bulandra,

A răspuns A. V. Solodovnikov, 
directorul Teatrului Academic de 
Artă „M. Gorki“ din Moscova

Artiștii romîni și sovietici s-au 
întreținut apoi amical.

sadorul Uniunii Sovietice Ia 
București.

La sfîrșitul spectacolului . Geor
ge Vraca, artist al poporului din 
R.P.R. în numele Ministerului 
Culturii și al oamenilor de artă 
și cultură din Capitală a adus un 
cald salut colectivului Teatrului 
Academic de Artă „M. Gorki“ din 
Moscova (MHAT).

Din partea artiștilor Teatrului 
Academic de Artă „M. Gorki“ din 
Moscova a răspuns N. K. Sape- 
tov.

Intr-o atmosferă de mare entu
ziasm în timp ce întreaga asis
tență aplauda puternic și înde
lung minunatele creații ale re
prezentanților artei teatrale so
vietice, artiștif romîni au oferit 
minunate buchete de flori‘artiș
tilor sovietici.

de la Casa Ziariștilor
unei conferințe de presă organi
zată cu prilejul sosirii în țara 
noastră a maeștrilor de frunte ai 
școlii dramatice din Uniunea So
vietică, elevi renumiți ai lui Sta
nislavski și Nemirovici Dancenko.

de adîncă prietenie față de po
porul romîn și că ei vor să se 
considere pionierii reluări; legă
turilor diplomatice între Romînia 
și Brazilia și ai statornicirii unor 
strînse legături economice și cul
turale în interesul celor două 
țări.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P.R. Chivu Stoica ȘÎ 
ceilalți oameni de stat romîni au 
vorbit membrilor delegației par
lamentare braziliene despre unele 
din succesele repurtate de Romî
nia în ultimii ani pe drumul dez
voltării economiei sale naționale 
și asigurării unui nivel general 
de trai mai ridicat. Romînia ur
mărește în mod consecvent dez
voltarea unor legături multiiaie- 
rale cu toate țările, pe principiul 
egalități; în drepturi și respectă
rii suveranității și intereselor le
gitime ale fiecărui stat. Romî
nia și Brazilia sînt interesate în 
dezvoltarea unor asemenea legă
turi, în interesul ambelor po
poare.

(Agerpres)

Vizita vicepreședintelui
Republicii India, dr. S. Radhakrishnan
Alegerea ca membru de onoare al Academiei R.P.R.

In cadrul tine; ședințe solem
ne, care a avut loc miercuri la 
amiază, Academia Republicii 
Populare Romîne a ales ca mem
bru de onoar-e pe dr. Sarvapalli 
Radhakrishnan, vicepreședinte al 
Republici; India.

In sala de ședințe a Academiei 
R.P.R. academicieni, membri co
respondenți ai Academiei R.P.R. 
precum și numeroși invitați — 
oameni de știință, artă și cultură 
— au făcut la sosire o călduroa
să manifestație de simpatie înal
tului oaspete.

Au fost de față R. Dayal, mi
nistrul Republicii India la Bucu
rești, Poonen Lukose, prim se
cretar de ambasadă precum și 
M. Magheru, ministrul R.P.R. în 
Republica India.

In prezidiu au luat, loc acade
micienii Tr. Săvulescu. președin
tele Academiei R.P.R., Mihail Sa-

Miercuri 27 iunie, Ia ora 10 dl. 
dr. Sarvapalli Radhakrishnan, 
vicepreședinte al Republicii India 
a făcut o vizită președintelui 
Consiliului de Miniștri al R.P.R , 
Chivu Stoica.

înaltul oaspete a fost însoțit 
de R. Dayal, ministrul Republicii 
India la București, de Poonen Lu. 
kose, prim secretar de ambasadă, 
M. Ălagheru, ministrul R.P.R. în 
Republica India, precum șl de 
prof. univ. N. Sălăgeanu, mem
bru în Prezidiul Marii Adunări 
Naționale și T. Rudenco, locțiitor 
al ministrului Afacerilor Externe.

La primire au asistat Emil 
Bodnăraș, Miron Constantinescu 
și Al. Moghioroș, prim vicepre

în mijlocul deputaților Marii Adunări Naționale a R.P.R.
Miercuri după amiază dl. dr. 

Sarvapalli Radhakrishnan, vice
președintele Republicii India, care 
a sosit în țara noastră într-o vi
zită de bunăvoință și prietenie, a 
vorbit în fața deputaților Marii 
Adunări Naționale a R.P.R.

în incinta Marii Adunări Na
ționale, în loja din stîngă, alături 
de dl. dr. S. Radhakrishnan, vice
președintele Republicii India, și 
Rajeshwar Dayal, ministrul Repu
blicii India în R.P.R., au luat loc: 
Mihail Sadoveanu, vicepreședinte 
al Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, Gh. Gheorghiu-Dej, A. 
Bunaciu, secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, C. Pa- 
raschivescu-Bălăceanu, Gh. Mar- 
rusi, prof. univ. N. Sălăgeanu, Șt. 
Țone, Maria Ionescu, Gh. Vidraș
cu, membri în prezidiul Marii A- 
dunări Naționale.

Recepția oferită de Prezidiul Marii Adunări Naționale

Miercuri seara Prezidiul Marii 
Adunări Naționale a oferit o re
cepție la Palatul Marii Adunări 
Naționale a R.P.R. în cinstea vi
cepreședintelui Republicii India, 
dl. S. Radhakrishnan.

La recepție au luat parte acad. 
M. Sadoveanu, Emil Bodnăraș, 
I. Chișinevschi, Miron Constan
tinescu, Gh. Gheorghiu-Dej, Al 
Moghioroș, Gh. Hossu, Gr. Preo
teasa, acad. prof. dr. C. I. Par- 
hon, acad. prof. Tr. Săvulescu, A. 
Bunaciu, Augustin Alexa, N. Bă- 
descu, dr. O. Berlogea, P. Cos
tache, P. Daju, FI. Dănălache, 
Gh. Diaconescu, C. Doncea, I. 
Dumitru, M. Florescu, T. Iordă- 
chescu, C. Loncear, Manea Mă- 
nescu, acad. I. Murgulescu, I. 
Pas, ing. Gherasim Popa, Mar
cel Popescu, D. Simulescu, B. So- 
lomon, M. Macavei, T. Rudenco, 
conducători ai instituțiilor cen- 

„Idealurile universității“

doveanu, vicepreședinte al Aca
demiei R.P.R., Gh. Ionescu-Si- 
sești, lorgu Iordan, B. Lăzărea- 
nu, V. Malinski, St. Milcu, St. S. 
Nicolau și S. Stoilov.

Ședința solemnă a fost des
chisă de acad. prof. Traian Să
vulescu, care a prezentat per
sonalitatea științifică a înaltu
lui oaspete, scoțînd în evidență 
valoroasa sa activitate în dome
niul filozofiei, care i-a adus tit
lurile onorifice ale unora dintre 
cele mai mari universități ale 
lumii. Meritele sale științifice — 
a spus în încheiere acad. prof. 
Tr. Săvulescu — îl fac demn pe 
dr. S. Radhakrishnan de a fi 
membru al oricărei academii. De 
aceea, în numele prezidiului, am 
onoare să prezint adunării gene
rale a Academiei R.P.R. candi
datura dr. S. Radhakrishnan, ca 

La Președinția Consiliului de Miniștri
ședinți ai Consiliului de Miniștri 
Al. Birlădeanu, S. Bughici, și 
Gh. Hossu, vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri și Gr. Preo
teasa, ministrul Afacerilor Ex
terne.

In dadrul unei atmosfere cor
diale, prietenești, înaltul oaspete 
și conducătorii romîni s-au între
ținut asupra unor probleme pri
vind dezvoltarea economiei națio
nale a celor două țări.

Conducătorii de stat al țării 
noastre au vorbit de asemenea 
oaspetelui indian despre simpa
tia cu care poporul romîn urmă
rește poziția Indiei într-o serie 
de probleme internaționale, pozi
ție ce servește cauzei înțelegerii

în loja din dreapta au luat loc: 
Miron Constantinescu, D. Coliu, 
Gh. Hossu, S. Bughici, acad. I. 
Murgulescu, C. Loncear, F. Gheltz, 
ing. Popa Gherasim.

Au participat numeroși Invitați.
Intrarea în incinta Marii Adu

nări Naționale a d-lui dr. S. Rad. 
hakrishnan și a persoanelor care-1 
însoțesc, precum și a conducători
lor partidului și guvernului nos
tru a fost întîmpinată cu aplauze 
îndelungate.

Ședința a fost deschisă de vice
președintele Marii Adunări Națio 
nale, Tiță Florea, care a salutat 
cu căldură prezența d-lui dr. S. 
Radhakrishnan în mijlocul depu- 
taților Marii Adunări Naționale.

Primit cu aplauze puternice, dl. 
S. Radhakrishnan a rostit o cu
vîntare consacrată năzuinței po

a R. P. R.
trale, aî organizațiilor obștești, 
oameni de știință, artă și cultu
ră, generali și ofițeri superiori, 
deputați în sfaturile populare, 
ziariști.

Au luat parte Justinlan, pa
triarhul bisericii ortodoxe romî
ne, și alți reprezentanți ai culte
lor din țara noastră.

La recepție au participat R. 
Dayal, ministrul Republicii India 
la București, șefii misiunilor di
plomatice acreditați la București, 
precum și Mihai Magheru, minis
trul Republicii Populare Romîne 
în Republica Indif.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

La recepție a luat cuvîntul 
acad. Mihail Sadoveanu, vice
președinte al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, care a salu
tat prezența eminentului om de 
știință indian, cunoscut om de 

membru de onoare al Academie 
Republicii Populare Romine.

Adunarea generală a Acade 
mie; R.P.R. a proclamat în una 
nimitate pe dr. S. Radhakrishna 
ca membru al său de onoare.

A luat apoi cuvîntul dr. .. 
Radhakrishnan care a mulțumi 
pentru cinstea ce i s-a făcut.

In continuare, înaltul oasp> 
a făcut o amplă comunicare ă 
supra probleme; coexistenței paș 
nice între popoare, pentru un a 
port comun la marea cauză 
progresului civilizației și culturi

Comunicarea a fost ascultat 
cu mare interes de asistență.

Acad. prof. Tr. Săvulescu 
mulțumit eminentului om deștiin 
ță indian pentru valoroasa cc 
municare făcută.

Membrii Academiei R.P.R. a 
felicitat apoi călduros pe înalti 
oaspete, dr. S. Radhakrishnan.

între popoare și păcii. Guverna 
nostru — a spus președintei 
Consiliului de Miniștri al R.P.F 
Chivu Stoica, consideră că sîr 
necesare acțiuni pentru o nu 
bună cunoaștere reciprocă înt.’r 
cele două popoare. înaltul oaspet 
a fost informat de interesul mere 
crescînd de care se bucură în mr 
mentul de față în Romînia ser' 
rile unor eminenți reprezenta 
ai poporului indian și al stră 
vechii culturi indiene.

Dr. Sarvapalli Radhakrishnan 
a subliniat că, la rîndul său. In 
dia este interesată In stabili/ei 
unor relații din ce în ce mal bune 
mal strînse cu Romînia.

porului Indian spre socialism ș 
căilor specifice prin care guven 
nul indian înțelege să-l înfăpt-n 
iască, sistemul - parlamentar d- 
Republica India, precum și p* 
blemelor coexistenței pașnice în
tre state.

Luînd cuvîntul, acad. Mihail Sa, 
doveanu a salutat pe dl. dr. S 
Radhakrishnan ca pe reprezen
tantul unui popor cu o civilizație 
de mii de ani.

în încheiere, vicepreședintele 
Marii Adunări Naționale, Tiță 
Florea, după ce a mulțumit dis
tinsului oaspete pentru expunerea 
sa, a făcut urări pentru întărirea 
prieteniei dintre poporul romîn ș’ 
poporul indian.

Asistența în picioare a aclamai 
îndelung pentru prietenia și co
laborarea romîno-indiană.

stat al Indiei, dl. dr. S. Radha
krishnan, reprezentant de frunte 
al străvechiului și talentatului 
popor indian.

Acad. M. Sadoveanu și-a ex
primat convingerea că vizita d-lui 
dr. S. Radhakrishnan în Romînia 
va constitui un fericit prilej pen
tru dezvoltarea colaborării eco
nomice, știițifice și culturale în
tre cele două state, va contribui! 
la adîncirea continuă a prieteniei 
romîno-indiene.

Vicepreședintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a toas
tat pentru sănătatea înaltului 
oaspete al țării noastre, dl. S, 
Radhakrisnan, pentru prietenia 
romîno-indiană, pentru pace în 
întreaga lume.

A răspuns vicepreședintele Re
publicii India, dr. S. Radhakrish
nan.
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Timp de cîteva zile po
porul țării noastre a urmărit cu 
un mare interes desfășurarea 
vizitei în R.P.R. a conducăto
rilor R.P.F. Iugoslavia în 
frunte cu președintele Iosip 
Broz-Tito. El apreciază aceas
tă vizită ca pe un remarcabil 
eveniment în istoria relațiilor 
dintre cele două țări.

Acum vizita conducătorilor 
iugoslavi a luat sfîrșit. Zia
rele de ieri au publicat deja 
documentele semnate în de
cursul acestei vizite și anu
me : Declarația comună a gu
vernelor Republicii Populare 
Romîne și Republicii Popu
lare Federative Iugoslavia și 
Comunicatul în legătură cu 
schimbul de păreri privind 
relațiile dintre Partidul Mun
citoresc Romîn și Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia.

Poporul nostru înțelege 
bine importanța deosebită 
pe care o are această vi
zită și rezultatele convorbi
rilor care au avut loc. El este 
în același timp cuprins de 
un sentiment de o mare sa
tisfacție la gîndul că convor
birile ce au avut loc s-au des
fășurat intr-un spirit de cor
dialitate, sinceritate și înțele
gere reciprocă.

Convorbirile romîno-Iugo- 
slave au prilejuit un larg 
schimb de vederi asupra prin
cipalelor probleme ale situa
ției internaționale precum șl 
asupra dezvoltării relațiilor șl 
colaborării prietenești 
cele două părți.

Reprezentanții celor două 
guverne — după cum se sub
liniază în Declarația comună 
— constată cu satisfacție pro
cesul de slăbire a încordării

între

jJtEDACȚlA $1 ADMINISTRAȚIA : Bacartștt, Piața „Setatei!“. Tel. 7.90.10. Secția scrisori, îeL 7.60.11. . TIPARUL : Coabitatili Poligrafia Casa Scinteli „I, V, Stalin“, STAS - 3452 - 52

Pe un drum bun
internaționale exprimindu-șl 
in același timp convingerea 
fermă că contactele directe 
intre oamenii de stat și meto
da tratativelor constituie una 
din căile importante pentru 
rezolvarea problemelor liti
gioase între state. Servind a- 
cest țel, guvernul romîn a 
acceptat bucuros invitația 
președintelui R.P.F.I. de a 
trimite o delegație guverna
mentală in vizită oficială in 
Iugoslavia.

Reprezentanții celor două 
țări și-au arătat convingerea 
că politica de coexistență paș
nică activă între toate state
le, indiferent de sistemul lor 
social și politic, se afirmă In 
mod necesar ca fiind singura 
cale de întărire și dezvoltare 
a colaborării internaționale.

In zilele noastre probleme 
asemenea mult discutatei che
stiuni a dezarmării și Inter
zicerii armelor de extermina
re în masă frămîntă în cel 
mai înalt grad omenirea. Nu 
se poate să nu se vadă că re
zolvarea justă a unor aseme
nea probleme ar avea un e- 
fect binefăcător asupra mul
tor țări creînd posibilitatea 
folosirii unor fonduri imense 
pentru progresul și bunăsta
rea popoarelor. Declarația co
mună menționează în acest 
sens că cele două guverne 
vor contribui activ și vor spri
jini orice inițiativă menită să 
rezolve această problemă.

Poporul romîn este legat de 
popoarele Iugoslaviei printr-o 
caldă și frățească prietenie ale 
cărei rădăcini sînt adine în
fipte în istoria sa de veacuri. 

Nedorită de către nici unul din
tre popoarele romîn șl iugo
slav, tulburarea acestor relații 
nu era profitabilă decît dușma. 
nilor socialismului. Cauzele a- 
cestei tulburări sînt acum cu
noscute, iar rezolvarea ei pozi
tivă a dovedit odată mal mult 
că nimic nu poate despărți po
poarele care sînt animate de 
aceleași nobile idei — ideile 
socialismului. Tocmai de aceea 
Declarația comună acordă o 
importanță deosebită relațiilor 
care privesc cele două țări.

Dintr-un început se poate 
spune că relațiile romîno-iugo- 
sîave s-au îmbunătățit mult în 
ultimul timp, ele dezvoltîndu- 
se și lărgindu-se continuu. 
Despre rezultatele eforturilor 
comune pentru îmbunătățirea 
relațiilor noastre putem deja 
vorbi, amintind de restabilirea 
situației normale la frontiera 
romîno-iugoslavă, de regle
mentarea schimburilor comer
ciale și a comunicațiilor fero
viare, fluviale și aeriene, de 
rezolvarea satisfăcătoare a 
problemei creanțelor din ulti
mii cîțiva ani, de dezvoltarea 
schimburilor culturale, a vizi
telor reciproce de oameni de 
cultură și știință.

Noile măsuri preconizate în 
Declarația comună vor avea 
desigur darul să ridice pe o 
treaptă și mai înaltă colabora
rea țărilor noastre în toate do
meniile. Considerînd astfel că 
Intre R.P.R. și R.P.F 1. există 
posibilitățile unei mai largi 
dezvoltări a colaborării econo
mice și de ridicare a nivelului 
schimburilor, cele două părți 

au luat in considerare încheie
rea unul acord comercial de 
lungă durată. O comisie mixtă 
de specialiști romîni și iugo
slavi va examina posibilitățile 
cele mai favorabile in vederea 
construirii în comun a unei hi
drocentrale în sectorul Porților 
de Fier, iar pentru dezvoltarea 
schimbului de experiență tehni
că și științifică se va încheia 
o convenție de colaborare In 
acest sens.

Declarația comună prevede 
de asemenea încheierea unui 
acord cultural care să favori
zeze dezvoltarea schimburilor 
culturale, vizitele reciproce ale 
oamenilor de știință și artă 
ctc. Sprijinirea și înlesnirea 
contactelor directe și colaboră
rii între organizațiile politice, 
sindicale și alte organizații so
ciale din cele două țări, face 
de asemenea obiectul Declara
ției comune.

Partidul Muncitoresc Romîn 
și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia sînt partide revo
luționare care au la bază în
vățătura lui Marx, Engels și 
Lenin pe care o aplică în mod 
creator ținînd seama de par
ticularitățile țărilor respective. 
Tocmai de aceea nici unui 
observator obiectiv nu poate 
să-i scape faptul că pentru 
dezvoltarea cu succes a rela
țiilor romîno-iugoslave pe linie 
de stat, pentru consolidarea și 
mai mult a acestor relații, co
laborarea dintre cele două par
tide prezintă o mare impor
tanță.

Colaborarea între două par
tide care au roiul conducător 
în construirea socialismului 

In țările lor este un numai fi. 
rească dar Și necesară în in
teresul înfăptuirii cu succes a 
construcției socialiste. Stabi
lirea de contacte și întîlniri 
personale între reprezentanții 
ambelor partide, schimbul de 
informații cu privire la acti
vitatea partidelor, schimbul 
de delegații și de literatură 
sau alte forme de contacte — 
prevăzute de Comunicatul pu
blicat— vor constitui desigur 
o contribuție ia cunoașterea 
reciprocă a vederilor în pro
blemele prezentind interes co
mun. Tot în legătură cu a- 
ceasta, C.C. al P.M.R. a ac
ceptat invitația C.C. al U.C.I 
ca o delegație a P.M.R. să vi
ziteze Iugoslavia.

Reprezentanții celor două 
guverne și-au exprimat, în ca
drul tratativelor, hotărîrea de 
a dezvolta și întări legăturile 
de colaborare între R.P.R. și 
R.P.F. Iugoslavia pe baza 
principiilor suveranității, inte
grității teritoriale, egalității 
în drepturi, respectului reci
proc și neamestecului în tre
burile interne. Și nu încape 
nici un fel de îndoială că a- 
ceste principii corespund întru 
totul aspirațiilor celor două 
popoare prietene. Poporul nos
tru apreciază tratativele de la 
București ca servind intere
sele ambelor țări și aducînd 
în același timp o importantă 
contribuție la întărirea păcii, 
a colaborării în lumea în
treagă.

Se poate afirma, fără pu
tință de tăgadă, că documen
tele semnate marți la Bucu
rești constituie o ilustrare a 
faptului că relațiile romîno-iu
goslave se află pe un drum 
bun, pe acel drum deschis in 
iunie anul trecut de istorica 
Declarație sovieto-iugoslavă.

Pentru mine — a spu» vorbi
torul — este întotdeauna o plă
cere să mă găsesc în mijlocul ti
nerilor șl tinerelor, deoarece am 
petrecut aproape 50 de ani din 
viața mea ca student sau ca pro
fesor în universități. De aseme
nea am călătorit în numeroase 
locuri în lume șl totdeauna m-am 
simtit cît se poate de bine in com
pania studenților, deoarece ei,r ca 
tineri și tinere, au o minte des
chisă, sînt generoși, sînt accesi
bili ideilor noi.

Ocupîndu-se de rolul universi
tăților, vorbitorul arată că el nu 
constă numai în a răspîndi știin
ța, ci de a o lărgi. Dacă ne măr
ginim să devenim numai elemen
te de transmitere și nu inovatori, 
în lume nu se va realiza progre
sul. Funcția universităților este 
deci să ascută mintea tinerilor 
și tinerelor care se află sub In
fluența lor și nu numai de a le 
umple mintea cu informații in
telectuale și talente moștenite.

Noi trebuie să exercităm pu
terea noastră independentă de ju
decată și apoi să hotărîm pentru 
noi înșine. Această capacitate de 
meditare independentă poate fi 
ajutată sau promovată dacă stăm 
liniștiți cîteva minute, adunîndu- 
ne gîndurile, apreciind valoarea 
ideilor ce ne-au fost prezentate 
și devenind cu adevărat umani. 
Unul din marii noștri scriitori a 
spus : ,,In această lurne imper
fectă, există două lucruri care au 
o valoare neprețuită: citirea 
marilor clasici și discuțiile cu oa-

în memoria ostașilor romîni 
căzuți pentru libertate

Placa comemorativă de pe pla
toul din fața Academiei Militare, 
unde se va ridica monumentul 
ostașilor romîni căzuți în lupta 
împotriva fascismului. Aici, la 
ora 9, dl. dr, S. Radhakrishnan, 
vicepreședinte al Republicii In
dia, însoțit de R. Dayal, ministrul 
Republicii India la București și 
poonen Lukose, prim secretar de

Textul prescurtat al expunerii 
făcute de dr. Sarvapalli Radha
krishnan, vicepreședinte al Indiei, 
la Universitatea „C. I. Parhon“ 
din București in ziua de 26 iu
nie 1956.

menii mari“. Flecare carte este 
o experiență, fiecare carte mare 
este o mare experiență.

Ne mîndrlm că am dezagregat 
atomul... Aceasta arată atotpu- 
terea minții omenești, care poate 
pătrunde secretele naturii și ne 
poate dezvălui capacitatea minții 
omenești, folosită la maximum. 
Și care este sarcina unui om de 
știință ? El trebuie să se dedice 
cu altruism și detașare de sine 
cunoașterii adevărului.

Fiecare invenție științifică are 
în fața ei două posibilități. A- 
tunci cînd a fost inventat focul 
noi ne puteam pregăti hrana și 
încălzi colibele sau puteam arde 
colibele vecinilor noștri și pe noi 
înșine. Tot astfel energia ato
mică, pe care am ajuns să o 
controlăm, o putem folosi pen
tru distrugerea lumii sau pentru 
a transforma această lume în- 
tr-un. paradis. Nu există inevita
bilul în chestiunile omenești. Răz
boiul nu este un act al lui dum
nezeu. după cum afirmă socie
tățile de asigurare. El este un act 
al omului. Noi nu trebuie să ne 
plîngem de marii oameni de 
știință sau de marile progrese 
științifice. Depinde de felul în . 
care omul se ridică la înălțimile 
la care trebuie să se ridice în si- 

ambasadă, a depus o coroană de 
flori în memoria ostașilor romîni 
căzuți pentru libertatea patriei.

Cei de față au păstrat un mo
ment de reculegere.

Numeroși cetățeni care au asis
tat la solemnitate au făcut o căl
duroasă manifestație de simpatie 
înaltului oaspete. 

tuațU actuală. Lumea a devenit 
mică și dacă mințile și inimile 
oamenilor nu vor deveni mari, nu 
există nici o speranță. Astfel, 
menirea unei universități nu este 
doar să ne informeze cum este 
produsă energia atomică, dar șl 
să transforme mințile și inimile 
noastre, să ne facă să simțim 
că nici un om nu este liber de
cît dacă toți oamenii sînt liberi. 
Dacă nu vom putea să dezvol
tăm acel larg simț de umanitate 
care să ne facă să simțim că 
fiecare dintre noi nu poate să 
fie fericit atunci cînd altul su
feră, nu va fi posibil să face' 
din această lume un loc unc*- 
oamenii să fie fericiți.

Intr-o universitate noi nu dăm 
numaț educație intelectuală, dar 
și formație artistică și sensibili« 
tate spirituală. Simbolul învăță« 
turii în țara noastră are într-o 
mînă o carte și în cealaltă un in
strument muzical. Una trebuie s* 
instruiască mintea, iar cealaltă 
să contribuie la rafinarea emo
țiilor. Țelul nostru trebuie să fie 
adevărata fericire și nu numai 
satisfacția fizică sau chiar age« 
rimea minții. El trebuie să fie 
realizarea omului în deplinăta« 
tea ființei sale. Fie ca această 
universitate să cultive idealurile 
unei adevărate universități, să 
instruiască pe tinerii, bărbați și 
femei, pentru idealurile largi ale 
omenirii.

FOTBAL

R.P.R.(B)—Norvegia (B) 
2—1 (2-1)

La Ploeștl, a avut loc ieri întîl- 
nirea de fotbal dintre echipele 
secunde ale R P.R. și Norvegiei, 
întîlnire terminată cu victoria re
prezentativei noastre cu scorul 
de 2-1 (2-1).

Punctele au fost marcate de 
A. Munteanu (2) (R.P.R.) șl 01« 
sen (Norvegia).
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