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Privind 
darurile 
prietenilor...

; în limbajul gazetăresc există o 
seamă de formule încetățenite. 
Deseori citești în cuprinsul unei 
relatări că un oaspete străin a în- 
mînat daruri. Deobicei, această 
frază ține și loc de final. Mărtu
risesc, în timpul ședințelor Con
gresului am avut deseori prilejul 
să reflectez asupra acestui obi
cei reportericesc ce sărăcește de 
semnificație întîmplări intere
sante.

Privesc o statuietă neagră așe
zată pe un piedestal. Un mari
nar a pornit la atac. Chipul lui 
are trăsături aspre, ce dezvăluie 
o energie clocotitoare. Pare tî- 
năr. O statuietă oarecare ? Nu ! 
Este vorba de un dar al Comso- 
molului, un dar oferit reprezen
tanților unei generații de luptă
tori. Și darul acesta a fost înso
țit de încă unul: imprimări ale 
cuvîntăriior Iui Lenin. Gîndul 
că vom putea auzi vocea lui 
Lenin ne determină simțăminte 
cu neputință de redat la propor
țiile lor exacte.

Furtuna aplauzelor se potolise 
cînd tînărul chinez aflat la tri
bună a anunțat că va preda un 
dar — un drapel roșu de măta
se pe care, în semne chinezești, 
fusese brodată urarea: „Să tră
iască prietenia frățească între 
tineretul chinez și tineretul ro- 
mîn". Și lingă drapelul acesta, 
mai tîrziu, au mai fost așezate 
și altele: cel trimis de tinerii 
maghiari, cel al tinerilor bulgari. 
Iar printre ele, drapelul de onoa
re al F.M.T.D. — semn al apre
cierii activității desfășurate pe 
plan internațional de organizația 
noastră.

Era seara tîrziu cînd din par
tea tinerelor fete franceze s-a 
primit o minunată păpușă, iar 
U.J.R.F. a oferit 12 cîntece popu
lare franceze dintre care uncie 
datează din secolul XVI. Dar, 
fiindcă vorbim de secolele trecu
tului, trebuie să pomenim și de 
reproducerile după picturile de 
acum cinci sute de ani ale lui 
Pietro de la Francesco —- dar al 
tinerilor italieni.

Joi dimineața, în fața tribunei 
a fost pusă o motocicletă — dar 
adus de delegația poloneză îm
preună cu un aparat de radio cu 
picup. Dar lista darurilor înmî- 
nate în aceste zile ale Congresu
lui este departe de a fi complec
tă— L . i ‘W
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Salut pionieresc-----------
al il-lea Copgres 
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Darurile acestea nu sînt simple 
manifestări de curtoazie. Sensu
rile lor sînt mult mai profunde. 
Obiectele acestea, pline de far
mec, aș spune chiar cu un colo
rit național, au înmagazinate în 
ele odată cu eforturile de muncă 
ale celor ce le-au creat și sim
țămintele lor. Toată lumea știe că 
pe hartă, China este departe de 
Romînia, însă toată lumea știe 
cit de aproape de noi simțim 
poporul frate chinez. Este o prie
tenie cimentată în anii din urmă.

II ascultam pe tînărul brazilian 
cînd spunea că tineretul nostru 
este cunoscut în patria lui atît 
de îndepărtată. In tribuna oaspe
ților se găsește un tînăr japo
nez. El a străbătut poate mii de 
kilometri pentru a veni la Con
gresul nostru.

Toate acestea ni se par lucruri 
obșinuite. Le înregistrăm, uitînd 
uneori cît de semnificative sînt. 
Astăzi, tineretul romîn vădește o 
prezență activă în mișcarea mon
dială a tinerei generații. Astăzi, 
nu mai sîntem o necunoscută pe 
harta lumii — cum pentru mulți 
eram odinioară. Nici un miracol 
n-a săvîrșit transformările aces
tea. Sintem cunoscuți pentru fap
tele noastre realizate în anii pu
terii populare, cunoscuți și pre- 
țuiți. Citești cuvîntul delegaților 
străini și înțelegi aceasta perfect.

începusem 
bind despre 
păstrăm cu 
vorbesc mai
vinte. Ele poartă mesajul unor 
inimi tinerești de prieteni.

EDGARD OBERST

Tn cea de a doua zi a lucrări
lor Congresului Uniunii Tinere
tului Muncilor au continuat dis
cuțiile la Raportul de activitate 
al C.C. al U.T.M. și la Raportul 
Comisiei centrale de revizie.

Lucrările ședinței de dimineață 
încep sub conducerea tov. Con
stantin Cîrțînă, membru în Biroul 
C.C. al U.T.M.

Din partea Uniunii Internațio
nale ă Studenților Ichiro Ono, 
transmite un salut cordial Con
gresului și studenților din țara 
noastră. Cuvîntul reprezentantu
lui Uniunii Internaționale a Stu
denților este subliniat în mai 
multe rînduri de aplauzele parti
cipanților la Congres.

Au luat apoi cuvîntul delegații: 
Gh. Ambruș (Reg. Autonomă Ma
ghiară), cpt. de marină Florea 
Hera, Gh. Pop (reg. Oradea), 
Cristea Polizu (reg. Bacău), Ma
ria Budura (reg. Oradea), Ion 
Brad (reg. Cluj), Gh. Rizea (reg. 
Stalin), Maria Apostol, membră 
în Biroul C.C. al U.T.M.

Participanțiî la Congres au sa
lutat cu deosebită căldură cuvin
tele de salut ale reprezentanților 
tineretului de peste hotare, Iozsef 
Szakaly, prim secretar al C.C. al

Uniunii Tineretului Muncitor din 
Ungaria, Lai Franco, membru în 
C.C. al Federației Tineretului Co
munist Italian, Vladimir Vedra, 
secretar al C.C. al Uniunii Tinere
tului Cehoslovac și Mauricio Jun- 
queira, secretar al Uniunii Tine
retului Comunist din Brazilia. In 
aplauzele furtunoase ale asisten
ței, reprezentanții 
de tineret de peste 
minat Congresului
semn al prieteniei sincere și de

organizațiilor 
hotare au în- 

daruri, ca

Ședința din dimineața
zilei de 23 iunie

nezdruncinat dintre tinerii dințara 
noastră și tinerii din aceste țări.

După o scurtă pauză lucrările 
Congresului reîncep sub președin
ția tov. Traian Dudaș, membru în 
Biroul C.C. al U.T.M.

Cei prezenți în sală salută căl
duros sosirea delegației Ligii Ti
neretului Democrat Finlandez și 
a delegației Tineretului Comunist 
din Danemarca.

Se dă citire salutului trimis 
Congresului de către Liga Tinere
tului Muncitor din Statele Unite 
ale Americiî, primit cu vii aplauze.

Tov. Liviu Arhideanu prezintă 
în continuarea ședinței Raportul 
Comisiei de validare, care este a- 
probat de către delegați în unani
mitate.

Congresul aprobă apoi în una
nimitate componența Comisiei de

redactare a proiectului de Rezo 
luție a Congresului formată din : 
Dabea Eugenia, Bejan Dumitru, 
Bogdan Marin, Brad Ion, Ciolîci 
Zora, Fulger Cornel. Marin Va
sile, Mereț Niculae, Müller Wil
helm, Pacoste Cornel, Sărățeanti 
Maria, Simonca luliu, Trofin 
Virgil.

In continuarea lucrărilor vor 
besc delegații: Adam Leica (reg 
Bacău), Wilhelm Müller (reg. Sta
lin), Mihai Ștefan (reg. Hunedoa
ra), Ion Grăsoi (reg. Timișoara), 
Grigore Nagacevschi (reg. Bucu
rești), Cornel Dalban (reg Bucu
rești), Dumitru Ciumacenco (reg 
Baia Mare), Cristița Dinu (reg. 
Ploești), Niculae Stan (reg. Bucu
rești) Vasile Pîrvan. membru în 
Biroul C.C. al U.T.M.

Intîmpinați cu vii aplauze au 
vorbit Dimitrov Dimitr Raikov, 
secretar al C.C. al Uniunii Tine
retului Popular al lui Dimitrov 
din R.P. Bulgaria și Eva Balcer- 
zak, secretar al C.C. al Uniunii 
Tineretului Polonez care transmit 
tineretului țării noastre cele mai 
calde sentimente de dragoste fră
țească.

întreaga asistență primește cu 
aplauze prelungite apariția în sală 
a unei delegații de militari ai for
țelor noastre Armate. La tribuna 
Congresului urcă maiorul de a- 
viație Liviu Rădulescu, care 
transmite participanților în nu
mele ostașilor din Forțele Armate 
ale R.P.R. un cald salut de luptă 
și urează succes deplin lucrărilor 
Congresului U.T.M.

Ședința se ridică la ora 15.
Lucrările Congresului continuă.

Din partea fraților mai mici, copiii. 
Primiți un cald salut de pionier 
Salut voios, ca anii bucuriei 
Trăiți de noi sub largul țării cer.

Vă mulțumim, vă mulțumim, scumpi frați, 
Mlădițe-ale partidului iubit,
Că-ntîii noștri pași voi ii vegheați, 
Sub îndrumarea scumpului partid.

Tovarășe instructor, mult am vrea 
Și jocuri noi și cîntece vioaie. 
De plictiseală rîsul ne-ar spăla 
Și-am fi curați, ca cerul după ploaie.

Ades luăm costișele îți piept
— Căci fără de excursii grupa-i moartă — 
Dar sîntem odihniți mereu, ce-l drept, 

Că-i greu să obosești mergînd pe hartă.

Vom crește ca șl voi doar învățînd 
Mereu, din lupta mare și fierbinte : 
De-aceea nu vă vom uita nicicînd, 
Și-aceste zile le vom ține minte.

Instructorii cultivă-n noi vîrtos
Curajul, bărbăția, neînfricarea:
„Un pioner să fie curajos
Prin foc să treacă și să-nfrunte marea .." 
De dăm In schimb de-o girlă oarecare 
Să-l vezi cum stă pe mal să nu se-nnece ; 
Cînd apa-i mare, cică-ar fi prea mare 
Și de e mică, cică-ar fi prea rece.

aceste rînduri vor- 
niște daruri. Să le 
grijă, tovarăși I Ele 
mult decît orice cu-

Ștafeta închinată Congresului

La un ponton din apropierea 
podului Șerban Vodă au sosit ieri 
după amiază, în jurul orelor 18, 
două ambarcațiuni care duceau 
ștafeta închinată Congresului 
U.T.M. Pe malul Dîmboviței i-au 
așteptat zeci și zeci de bucu- 
reșteni. Ștafeta a pornit acum 10 
zile din Mangalia și a străbătut 
un traseu lung de peste 670 km 
pentru a aduce la Congres saju- 
tul marinarilor noștri. Infruntînd 
greutăți, furtuni pe mare, marina, 
rii porniți din Mangalia, au tre
cut pe la Constanța. Gura Porti
ței. lacul Razelm, canalul Dranov, 
brațul Sf. Gheorghe pătrunzînd în 
apele Dunării. Ei au avut de în
fruntat și greutățile curentului 
puternic al Dunării de 4—5 km. 
pe oră.

Marinarii au străbătut distanța 
de la Galați la Oltenița cu o vi
teză orară de 9 km. ceea ce re
prezintă o performanță. Au pă
truns pe Argeș și apoi pe Dîmbo
vița, unde au avut de luptat cu 
nivelul scăzut al apei, cu greută
țile de teren și obstacole atît sub
marine cît și stăvilarul. Au ajuns 
însfîrșit la București încununînd 
cu succes această performanță 
deosebită închinată Congresului 

Ei au fost conduși de căpita
nul locotenent Grumedza Mircea 
și de către locotenentul Petrescu 
Ion, cartnicul major Roibu Mir
cea și micimanul Roșea Ion, co
mandanți de ambarcațiuni.

TINERETUL
în aceste

Din Hunedoara
Angajamentele luate de brigă

zile de tineret din Hunedoara 
Valea Jiului în cinstea celui 
al II-Iea Congres al U.T.M. au 
fost îndeplinite și depășite.

Brigăzile de tineret de la Com
binatul siderurgic din Hunedoa
ra au dat peste plan în cinstea 
Congresului, 1.441 tone de fontă, 
3.216 tone de oțel. 5-.840 tone de 
laminate și 3.110 tone de mine
reu aglomerat depășindu-și an
gajamentul luat cu 141 tone de 
fontă, 216 tone de oțel, 340 tone 
de laminate și cu 610 tone de mi
nereu aglomerat.

Ș’ 
de

se transmite :
De la începutul 

acum brigăzile de 
drul oțelăriei Martin au elaborat 
650 de șarje rapide.

Brigăzile de tineri mineri din 
Valea Jiului raportează Congre
sului că de la începutul anului 
au extras peste plan 27.036 tone 
de cărbune. Numai în cursul a- 
cestei luni el au realizat un sur
plus de producție de 6.868 tone.

In fruntea întrecerii
mineri din Valea Jiului se 
ează brigăzile de la mina 
trila, care au extras 
de

anului și pînă 
tineret din ca-

9.368
cărbune peste plan. 6.263

tinerilor 
situ- 
Pe. 

tone 
tone

zile

Cum să scăpăm de tot ce-i monoton ? 
Mai veseli, ce ne-impiedică să fim ? 
De mai țin mult ședințele șablon 

Ne-or crește bărbi la toți și adormim 1

Raionul ne ajută cu elan.
Și-o să vă dăm aici o pildă vie: 
Cind am rămas detașament-orfan, 
Cerut-am un instructor să ne vie.

Sînt unii activiști care nici cind,
Prin școală, noi nu le-am văzut figura, 
Și ne-ntrebăm, ei oare n-or fi vrînd 
Să știe cum stăm noi cu-nvățătura ?

Prieteni dragi, tovarăși ascultați, 
Această vie. caldă rugăminte: 
Prin școli și tabere mai des să dafi. 
Că noi ne bucurăm șl ținem minte!

Vă mulțumim, vă mulțumim, scumpi frați, 
Mlădițe-ale partidului iubit,
Că-ntîii noștri pași voi îi vegheați, 
Sub îndrumarea scumpului partid.

Dar bunele urări nu ne opresc 
Să spunem tot ce-avem aici, pe față; 
Adesea ni-i programul bătrînesc.
Căci cei micuți de la cei mari învață I

Din partea fraților mai mici, copiii, 
Primiți un cald salut de pionier 

Salut voios, ca anii bucuriei 
Trăiți de noi sub largul țării cer.

Tovarășii-incruntați ne-au ascultat:
„O să luăm problema voastră In mînă" 
De-atunci nl se trimite regulat
Nu unul, ci cam trei pe săptămină.

De invitat l-am Invitat mereu. 
Deci ne am făcut într-una datoria, 
Dar de nu vin șl de le este greu 
Să ne trimită-atunci fotografia.

din această 
contribuția 
brigada condusă de Ioan Marian 
— cîștigătoarea întrecerii.

Cu o deosebită realizare 
prezintă în fața Congresului 
gada de tineret condusă de 
hai Ștefan, care de cîteva 
a început să lucreze în contul 
anului 1961.

La minele de fier Ghelar cele 
28 brigăzi de tineret au extras 
și trimis furnalelor de la Hune
doara, în cinstea Congresului 
U.T.M., 500 tone minereu de fier 
peste plan, cu 150 tone mai mult 
decît s-au angajat.

cantitate reprezintă 
tinerilor mineri din

se 
bri- 
Mi- 
zile

La tribună — purtătorii de cuvlnt 
ai pionierilor

Adunarea tinerilor 
de la uzinele 
de tractoare

Spectacol de gală în cinstea 
participanților la Congres

Schimb de onoare la tunel ieșire
BACĂU (de la corespondentul 

nostru). — In dormitoarele bri
gadierilor de la tunel ieșire s-a 
discutat aprins pînă seara tîr
ziu despre schimbul de onoare 
ce urma să aibă loc a doua zi.

Munca a început în zorii zilei. 
Minutele treceau repede. în fie
care brigadă rezultatele creșteau. 
Peste tot domnea însuflețirea și 
elanul ce caracterizează pe ade- 
vărații brigadieri. La fundația 
uzinei sau la drumul de acces 
tîrnăcoapele și lopețile nu au gă
sit timp de odihnă. La fel beto
niera de la buncărul central -al 
fabricii de beton, unde lucrează 
brigada lui Adam Ștefan. In a- 
ceastă zi a curs mai mult be
ton ca de obicei. Și echipele de 
tineret de la tunel au arătat că

Tn impresiile publicate ieri 
de ziarul nostru, autorul amin
tea despre aleia care duce spre 
intrarea sălii Congresului, în
cadrată, printre drapele roșii 
și tricolore, de mari panouri pe 
care se află chipurile 
uteciști.

Asistlnd la dezbateri, 
du-i pe delegați trecînd 
înaintașii care parcă ti privesc, 
te simți îndemnat să urmărești 
mai departe firul acesta.

Cu un prieten, am socotit, 
din cifrele biografice care înso
țeau fiecare portret. vîrsta la 
care s-a curmat viața acelor 
băieți și acelor fete — tineri ca 
și noi. ca și voi, — care, cu 
ani în urmă, sub dictatura 
claselor exploatatoare, au în
drăznit să viseze ziua de azi
— și să lupte pentru visul lor.

...Donca Simo — 27 «nf...
Pavel Tcacenco și Haia Lifșiț
— 26. Filimon Sîrbu — 25, Lu
dovic Minski și Vasile Roaită
— 19.„

Apoi ne-au răsunat tn urechi 
aplauzele fierbinți din sală. 
Marcau cuvintele cui ? Ale to
varășilor Lăbuneț sau Gavrilă,

eroilor

văzîn- 
pnntre

Găvruș sau Sebeșan, Armașu 
sau Filip, sau cine știe căruț 
alt tînăr. nu mult mai tînăr de 
19 sau nu mult mai vlrstnic 
de 27 de ani...

A doua zi, raportul comisiei 
de validare, prezentind dele
gații pe grup; de vîrstă — 158 
între 14 și 20 de ant. 315 — 
intre 21 și 25 de ani, 439 — 
peste 26 de ani, ne-a creionat 
și mai clar portretul, pe care-l 
obținusem privind sala, ai ge
nerației tinere de azi.

lată-l acum pe cei de o vt's- 
tă cu Donca. cu Fillmon 
Sîrbu, cu Vasile Roaită. — cu 
pieptul înflorit de primele me
dalii, cu primele bucurii de 
fruntaș tn muncă sau de elevă 
silitoare și — de ce nu? — 
sentimentală, cu conștiința, ca 
șl eroicii lor înaintași, că acti
vează în numele a milioane de 
tineri, dar cu satisfacția — pe

nu sînt mai prejos. La sfîrșitul 
schimbului fiecare brigadier și-a 
notat realizările. Un crainic de 
la stația de amplificare, care le-a 
centralizat, le-a anunțat operativ 
la difuzor.

Iată aceste rezultate: brigada 
condusă de Adam Ștefan a rea
lizat un indice de normă de 2,12 
la sută. Printre cei mai buni în 
această zi s-au numărat briga
dierii : Nicolae Aurelia și Mustă- 
țea Romulus.

O altă brigadă care a obținut 
realizări tot atît de bune a fost 
aceea condusă de Gheorghe Cu- 
ciureanu care a realizat norma 
în proporție de 197 la sută, lu- 
crînd la drumul de acces. Această 
brigadă este formată numai din 
tineri veniți din regiunea Sucea-

va. Fruntași ai brigăzii au fost: 
Balint Maria și Cimpoi Dumitru. 
Brigada lui Cristea Polizu a dat 
și ea rezultate bune. Șeful ei este 
delegat la Congres. Poate și de 
aceea brigadierii au dat o normă 
și jumătate. Giurgiu Eufrosina, 
Nicula Barbu și Florescu Gheor
ghe s-au situat în fruntea brigă
zii .

In tunel echipele au realizat 
de. asemenea rezultate bune. E- 
chipa condusă de Ladislau Slavic 
a realizat peste trei norme, echi
pa lui Balaș Martin două, iar 
echipa lui Suc Alexandru aproa
pe trei norme.

Schimburi de onoare_ _____
loc și în alte sectoare ale șan
tierului hidrocentralei „V. I. 
Lenin“ de la Bicaz.

au avut

ORAȘUL STALIN (de la cores
pondentul nostru).

Ieri uzina de tractoare „Stea
gul Roșu“ a cunoscut un freamăt 
deosebit. Tinerii au fost anunțați 
din timp că în sala de festivități 
a uzinei va avea loc, după termi
narea schimbului, o adunare fes
tivă închinată Congresului U.T.M. 
Au venit să participe tineri frun
tași din toate sectoarele de pro
ducție, reprezentanți ai conducerii 
uzinei și comitetului de partid.

Printre cei prezenți au fost 
mulți din cei mai buni muncitori 
al uzinei.

Din referatul prezentat de co
mitetul U.T.M. au reieșit rezultate
le frumoase obținute de tinerii 
din uzină.

Tînărul Dumitru Secuiu a pro
pus ca adunarea să trimită Con
gresului U.T.M. o telegramă în 
care să se spună : „Raportăm 
Congresului că tineretul uzinei 
noastre și-a îndeplinit angaja
mentele, reaiizind ore peste plan 
echivalente cu manopera a 30 de 
tractoare UTOS 2. Brigăzile com
plexe de economii au realizat e- 
conomii la metale, scule și mate
riale în valoarea prețului de cost 
a 5 tractoare față de 3 cît era 
angajamentul. In acțiunea de 
strîngere a fierului vechi am rea
lizat pînă în prezent peste 279 
tone“.

Propunerea a fost viu aplau
dată. Tinerii au primit cu bucurie 
evenimentul.

sasnsBKss

care n-au putut-o avea și pentru 
care au pierit înaintașii — de a 
putea năzui liberi spre idealul 
dorit

Aș vrea să încheiem acest 
moment cu o întîlnire între ge
nerații. Sub copaci, tn preajma 
sălii ,într-o pauză, un cunos
cut scriitor și vechi luptător 
comunist, care-șl povestea 
nerețea, a observat o fată 
nici eu nu o mai văzusem 
mult, de cînd a plecat să 
vețe în

— Nu 
întrebat
- Ba
— Te-am văzut acum cîțiva 

ani, și n.o să te uit Nașterea 
ta, taică-tău și cu mine, șl alți 
tovarăși, am sărbătorit-o 
celulele H de la Doftana.

Nu numai așa trec ; 
Congresului. Ne amintim,

ti.

de 
in-

U.R.SS.
ești fata lui x ? — a 
scriitorul.
da. De unde știți ?

„tn

zilele 
: de

Generații
trecut, ne cinstim eroii, dar cel 
mai de seamă lucru e să știm 
să mergem pe drumul dorit de 
ei, să îndeplinim dorințele 
fierbinți ale tineretului nostru 
de astăzi. La discuții, nume
roși vorbitori au ridicat pro
bleme de conținut ale muncii 
de organizație, unii au criticat
— fără deosebire de persoane
— pe cei ce nu țin pas cu ti
neretul.

O problemă de seama pentru 
noi e educația. Viața de orga
nizație ar trebui să fie 
tindeni astfel îneît să 
tineretului, să-l atragă
puține ședințe despre sport și 
distracții spun delegații — șl 
mai mult sport și activitate ar
tistică tn realitate!

Un delegat ne povestea deu
năzi o întîmplare auzită de la 
solii Comsomolulul care ne-au 
vizitat de curînd țara .. într o 
organizație comsomolistă ti-

aprobară, 
preziden- 

Lopețde 
mergem.

I

pretu- 
placă 

Mat

nerii au fost convocațl la o a- 
dunăre generală. ..Tema — a- 
nunță secretarul — este proble
ma construirii unui teren spor
tiv. Cine e de acord cu această 
ordine de zi ?" Toți 
„Atunci — continuă 
tul — e în regulă... 
sînt după ușă... Să 
tovarăși. /“.

Poate mai bună decît o dis
cuție despre dragostea de 
sport, poate o complectare feri
cită la o asemenea discuție, a 
fost în această O'dine de idei 
'inițiativa. — salutată de altfel 
cu aclamații — ca ieri toți 
delegații să asiste pe stadionul 
„23 August"' la meciul Romi- 
nia-Norvegia. O coloană de au
tobuze a intrat după amiază în 
incinta terenului. Un sector în
treg era rezervat. In timpul 
celor 90 de minute de jos. de
legații au putut face un rodnic 
schimb de experiență asupra 
cunoștințelor lor., fotbalistice.

Așa e just: Congres de ti
nerel !

FILIp CERBU

In cinstea delegatelor la cel de 
al Il-lea Congres al U.T.M., joi 
seara a avut loc la Teatrul de 
vară din Parcul de cultură și 
odihnă „I. V. Stalin" un specta
col de gală.

La spectacol au luat parte 
membri ai C.C. a! U.T.M., dele
gați ai organizațiilor de tineret

d’ peste hotare care participă tn 
calitate de invitați la lucrările 
Congresului, delegați la cel de al 
11-lea Congres al U.T.M., tineri, 
studenți și elevi.

Și-au dat concursul Ansamblul 
artistic al U.T M. și soliști ai 
Teatrului de Operă și Balet al 
R.P.R.

----------- O-----------  
Spectacol de gală cu piesa 
„Orologiul Kremlinului“

Joi seara, pe scena Teatrului 
de Operă și Balet al R.P.R. a 
avut loc un spectacol de gală cu 
piesa în trei acte „Orologiul 
Kremlinului“ de N. Pogodin, pre. 
zentat de Teatrul academic de 
artă „Maxim Gorki" din Mosco
va (MHAT), care face un tur
neu în țara noastră.

La spectacol au asistat to
varășii Gh. Apostol, general de 
armată Emil Bodnăraș, P. Borilă, 
Chivu Stoica, Miron Constanti- 
nescu, Al. Drăghici, D. Coliu, 
L. Răutu, general colonel L, Să- 
lăjan, I. Cozma, J, Fazekaș, 
acad. prof. dr. C. I. Parhon, Con
stanța Crăciun, acad, I. Murgu. 
lescu, M. Macavei, membri ai 
CC. al P.M.R.. miniștri, oameni 
de artă și cultură, un numeros 
public.

A asistat A. A. Epișev, amba
sadorul Uniunii Sovietice la 
București.

La succesul spectacolului a 
contribuit o distribuție aleasă din 
care au făcute parte: B. A. Smir- 
nov, artist emerit al R S.F.S.R., 
B. N. Livanov, artist al poporu

lui din U.R.S.S., B. I. Petker, ar
tist al poporului al R.S.F S.R., 
E. A. Aleeva. artistă emerită a 
R.S.F.S.R., L. F. Zolotuhin. V. O. 
Toporkov, artist al poporului din 
U.R.S.S., N. K. Svohodin, artist 
al poporului al R.S F.S.R., și 
alții.

Noua montare scenică a spt-c-i 
tacolului a fost realizată de M O, 
Knebel, maestru emerit al artei 
din R.S F.S.R., I M. Raevski, ar^ 
tist al poporului din R S.S. Bielo
rusă și V. P, Markov.

Spectacolul s-a bucurat de un 
mare succes; publicul a răsplătit 
cu aplauze puternice măiestria 
interpretativă a actorilor celebru
lui Teatru academic „Maxim 
Gorki“.

La sfîrșitul spectacolului to
varășii Chivu Stoica, Gh A- 
postol, Emil Bodnăraș, Miron 
Conștantinescu, Constanța Cră
ciun, precum și A. A Epișev, 
ambasadorul U R S.S. la Bucu
rești, au venit pe scenă și îrr 
aplauzele puternice ale asisten
ței, au oferit flori actorilor so
vietici.

Consfătuirea organizată cu
la Casa Prieteniei

Delegația agricolă sovietică 
condusă de F S. Koval, ministrul 
Agriculturii al R.S S. Moldove
nești, care timp de aproape două 
săptărriîni a vizitat unități socia
liste din regiunile București, 
Constanța, Cluj, Regiunea Auto
nomă Maghiară. Stalin și Plo- 
ești, s-a înapoiat în Capitală, 
Membrii delegației au luat parte 
joi dimineața la Casa prieteniei 
romîno sovietice la o consfătui
re organizată cu lucrătorii din 
agricultura regiunii București — 
ingineri șl tehnicieni agronomi,

delegația agricolă sov'ctică 
Rcmino-Sovietice

mecanizatori, zoolehnicieni, me
dici veterinari, colectiviști. înto
vărășiți și cadre de conducere din 
agricultură, precum și specialiști 
din Ministerul Agriculturii și Mi. 
nisterul Gospodăriilor Agricole 
de Stat. La consl-tuire au asis
tat tovarășii : ing. Petre Moldo
van. locțiitor al ministrului Agri
culturii, ion Moraru, secretar 
adjunct al Consiliului General 
A R.L.U S., precum și I. 1. Horo- 
șilov, consilier al ambasadei 
Uniunii Sovietice la București,



Lucrările celui de al Il-lea SOLII TINERETULUI LUMII 
Congres al U* T, M.

BRUNO BERNINI :

Președintele F.M.T.D.

Nu a existat inițiativă
Ia care tineretula F.M.T.D

din R.P.R. să nu-și fi dat 
tot sprijinul

I

Permiteți-mi să vă adresez 
vouă tuturor și întregului tineret 
din R.P.R., salutul frățesc și căl
duros al F.M.T.D. Congresul vos
tru va constitui, fără îndoială, 
un moment de mare importanță 
în viața organizației voastre, 
pentru dezvoltarea ulterioară a 
muncii sale pusă în slujba unei 
vieți fericite pentru întreg tine- 
re’ul din R.P.R.

Lung și plin de succese minu
nate este drumul parcurs de tine
retul din țara voastră de la Con
gresul său de unificare pînă azi. 
Unit, tineretul din R.P.R. a dat 
o mare contribuție la construirea 
unei noi patrii, socialiste.

Mari sînt succesele pe care 
le-ați realizat în acești ani în 
toate domeniile de activitate : în 
muncă, în învățătură, în cultură 
și în sport. Tineretul din Romî
nia a legat întreaga sa activitate 
pentru construirea noii sale vieți, 
de cauza solidarității internațio
nale și a păcii în lume Al. IV- 
lea Festival Mondial al Tinerelu
lui de la București a creat legă 
turi indisolubile de prietenie în
tre tineretul romîn și mii de ti
neri din toate țările. Nu a existat 
inițiativă a F.M.T.D., la care ti
neretul din R.P.R. să nu-și fi dat 
tot sprijinul.

In continuare vorbitorul a 
spus:

Tineretul nu trebuie să aștepte 
acordurile și acțiunile de pace ale 
guvernelor și ale Organizației 
Națiunilor Unite, ci alături de 
toate popoarele, el trebuie să sti
muleze și să susțină lupta pen
tru pace, întărind legăturile de 
cunoaștere reciprocă și de prie
tenie și .cooperind pentru con
struirea unei ere noi, în care pa
cea să fie asigurată pentru tot
deauna, De aci decurg datoriile 
și responsabilitatea tuturor or
ganizațiilor de tineret, de orice 
orientare politică, pentru promo
varea înțelegerii și cooperării în
tre toți tinerii lumii. Federația

Mondiali a Tineretului Democrat 
consideră aceasta ca sarcina sa 
fundamentală de azi. Pe această 
linie Federația noastră se face 
exponentă a acordurilor cu toate 
celelalte mari organizații interna
ționale: Adunarea Mondială a 
Tineretului, Uniunea Internațio
nală a Tineretului Socialist, A- 
lianța Mondială a Tinerilor Creș
tini.

Campania F.M.T.D. pentru 
„Vara Prieteniei“ — care cuprin
de seminarii și tabere internațio
nale, întîlniri. călătorii turistice 
și sute de schimburi de delegații 
de tineri — a fost deschisă pen
tru cooperarea organizațiilor și 
tinerilor de cele mai diferite cu
rente politice. Noi am propus tu
turor organizațiilor să conlucre
ze pe picior de egalitate pentru 
pregătirea celui de al Vl-lea 
tival Mondial al Tineretului, 
va avea loc la Moscova în 
anului 1957. In mai multe 
sute de noi organizații, nemem
bre ale F.M.T.D., au acceptat 
deja să coopereze pentru a che
ma tineretul să pregătească a- 
ceste mari întîlniri ale tineretu
lui lumii întregi. F.M.T.D., con- 
tinuîndu-și eforturile pentru dez
voltarea cooperării internaționale, 
salută și va saluta întotdeauna 
cu bucurie orice inițiativă, indi 
ferent din partea cărei organi
zații ar fi venită, și care tinde să 
înmulțească contactele și schim
burile bilaterale, să favorizeze 
întîlnirea și cooperarea interna
țională și să susțină cauza prie
teniei și a păcii în lume. In a- 
ceastă operă Federația noastră 
știe că poate conta pe inițiativa 
și sprijinul entuziast al U.T.M.

Dragi prieteni,
Un viitor luminos și 

noi și mărețe se deschid 
tineretului din R.P.R. In 
acțiuni care vă așteaptă 
a realiza hotărîrile Congresului 
dumneavoastră, în numele Fede
rației noastre eu vă doresc cele 
mai mari succese.

Trăiască 
neobosită 
Republica

Trăiască 
dintre tineretul romîn și tinere
tul lumii întregi I

Fie ca prin cooperarea și acor
dul tuturor forțelor tinere din 
lume, să triumfe pentru totdeau
na voința de pace și o viață feri
cită a tinerei noastre generații 1

Permiteți-mi ca în semn de re
cunoștință pentru contribuția 
U.T.M. la munca Federației noa
stre, să ofer Congresului vostru, 
în numele Secretariatului nostru, 
drapelul de onoare al Federației 
Mondiale a Tineretului 
crat. (Aplauze furtunoase, 
lungite).

Fes- 
care 
vara 
țări,

sarcini 
în fața 
marile 
pentru

U.T.M., educatoarea 
a noii generații din 

Populară Romînă I 
prietenia frățească

Demo-
pre-

GHEORGHI PAVLOVICI ȘATUNOV:
Conducătorul delegației Comsomolului

Faima realizărilor 
tinerilor muncitori romîni 

s-a răspindit peste granițele 
R. P. R.

Dragi tovarăși,
Vă rog să-mi permiteți ca în 

numele Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist Le
ninist al Uniunii Sovietice, în 
numele milioanelor de comsomo- 
liști și comsomoliste, în numele 
tuturor tinerilor și tinerelor din 
Uniunea Sovietică, să transmit 
de’.egaților la Congres și întregu
lui tineret din Republica Populară 
Romînă un salut fierbinte și fră
țesc și să vă urez din toată inima 
succese și mai mari în munca 
voastră nobilă pentru construirea 
unei Rominii noi, socialiste.

Dragii noștri tovarăși,
Al Il-lea Congres al Uniunii 

Tineretului Muncitor are loc în 
momentul în care întregul popor 
din Romînia, sub conducerea în
cercată a Partidului Muncitoresc 
Romîn. construiește cu succes so
cietatea socialistă, merge cu ho. 
tărîre pe calea ridicării continue 
a tuturor ramurilor economiei na 
ționale, pe calea înfloririi cultu
rii și creșterii bunei stări a oame
nilor muncii. 2 
constatăm că în această mare și 
istorică operă pentru poporul ro
mîn o participare activă și entu
ziastă revine tineretului și deta
șamentului său — Uniunii Tine
retului Muncitor.

Nu de mult s-a întors din țara 
voastră delegația Comsomolului 
care a studiat detailat activitatea 
Uniunii Tineretului Muncitor. To
varășii noștri au întîlnit peste tot 
pe membrii U.T.M. întotdeauna 
în sectoarele cele mai importante 
cele mai hotărîtoare ale construc
ției socialiste, acolo unde se cere 
îndîrjire, bravură și eroism în

Este o bucurie să

muncă. S-a răspîndit departe de 
frontierele Republicii voastre fai
ma tinerilor 
minia. 
mîndri 
nați ai 
mînia, 
Vasile 
sau Năstase Mitroi.

In lupta îndîrjită pentru tra
ducerea în viață a hotărîrilor 
Partidului Muncitorest Romîn în 
problemele agriculturii, din rîn
durile tineretului de la sate crește 
în fiecare zi numărul luptătorilor 
activi și pricepuți pentru sporirea 
producției de grîne și produse 
animale Dintre acești tineri pa
trioți nu putem să nu amintim pe 
tractoristul Vasile Voichiță, Erou 
al muncii socialiste, din inițiativa 
căruia s-a desfășurat întrecerea 
tinerilor mecanizatori pentru rea
lizarea a 1.000 hantri de fiecare 
tractor. Urmînd exemplul acestuia

muncitori din Ro- 
Impreună cu voi sîntem 

de reprezentanții minu- 
clasei muncitoare din Ro- 
tineri ca Vaier Lăbuneț, 
Costache, Aurel Stanciu

mulți din tinerii mecanizatori vor 
putea deveni fruntași de seamă.

Dragii noștri tovarăși, frați și 
prieteni.

In curînd se împlinesc 40 ani 
de existență în țara noastră a 
Comsomolului leninist. In toți 
anii aceștia, Comsomolul și ti
neretul sovietic condus de el, au 
mers ferm și hotărît sub steagul 
Partidului Comunist, au luptat 
cu abnegație și devotament pen
tru traducerea în viață a nemuri
toarelor porunci leniniste.

Niciodată participarea Comso
molului în viața economică a ță
rii nu a fost așa de mare ca în 
momentul de față. Milioane de 
comsomoliști activează cu suc
ces în industrie și agricultură. 
Din rîndurile lor au ieșit mulți 
inovatori în producție cp care po
porul nostru se mîndrește pe 
drept cuvînt.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist a dat o înaltă prețuire 
aportului dat de Comsomol și de 
tineretul sovietic în rezolvarea 
sarcinii istorice de valorificare a 
pămînturilor înțelenite și vir
gine. 350.000 de tineri patrioți 
înarmați cu foile de drum comso
moliste au plecat în stepele pu
stii însă fertile din Kazahstan și 
ținutul Altai. Acolo, pe. locuri li
teralmente pustii,teralmente pustii, învingînd cu 
îndîrjire greutăți și lipsuri inevi
tabile la început, ei au creat pu
ternice sovhozuri producătoare de 
cereale, adevărate fabrici de grîu 
auriu.

Congresul al XX-lea al Parti
dului Comunist, care a avut loc 
în februarie 1956, a pus în fața 
țării noastre sarcini uriașe în 
construcția comunismului. îm
preună cu întregul popor mai 
multe milioane de comsomoliști 
au ieșit pe șantierele celui de al 
șaselea cincinal, suflecîndu-și mî- 
necile, gata de luptă, gata să 
muncească și mai bine și mai cu 
folos, pentru a îndeplini orice 
hotărîre a iubitului nostru Partid 
Comunist.

Cu o imensă însuflețire patrio
tică au întîmpinat Comsomolul și 
întregul nostru tineret apelul Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist și al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., ca în anii 
1956—1957, 400 —500.000 de ti
neri și tinere să meargă în regiu
nile de est ale țării la construcția 
unor noi uzine, hidrocentrale, 
mine, exploatări miniere și alte 
întreprinderi, precum și căi fe
rate. Sute de mii de cereri au fost 
primite din partea tinerilor care 
vor să plece pe șantierele din a- 
ceste regiuni ale țării iar primele 
trenuri cu tinerj patrioți au și 
plecat. In anul acesta, pe pămîn- 
turile înțelenite ale Kazahstanului 
se așteaptă o recoltă nemaivăzu
tă. Pentru strîngerea ei vor fi 
necesari încă sute de mii de mun
citori. Ințelegînd importanța ace
stei probleme de stat, Comsomo
lul a hotărît să îndrumeze la 
strîngerea recoltei 200.000 vo-

HO CHIN-MIN:

Conducătorul delegației Noii 
Ligi a Tineretului Democrat 

Chinez

SAL UTÀ
luntari din rîndurile Comsomolu
lui și tineretului.

Sîntem convinși că toate aceste 
sarcini vor fi îndeplinite cu suc
ces de către Comsomol.

Tovarăși,
Deși nu a trecut decît foarte 

puțin timp de la al XX-lea Con
gres al Partidului Comunist, to
tuși se poate vedea cum se tra
duc în viață hotărîrile pline de 
grijă față de poporul sovietic, de 
tineretul nostru.

Toate acestea ne bucură pe noi, 
tinerii sovietici și ne insuflă forțe 
noi, îndemnîndu-ne la muncă 
productivă. Noi sîntem ferm con
vinși 
țara 
gată

Pe 
mult , 
în construcția vieții noi in toate 
țările lagărului socialist. Glodu
rile și năzuințele popoarelor fră
țești din aceste țări se îndreaptă 
spre același țel, o pace trainică 
și îndelungată, prietenie între po
poare.

Comsomolul, tineretul sovietic 
aprobă în întregime și susțin po
litica externă leninistă înțeleaptă 
a Guvernului Sovietic, care tinde 
spre consolidarea păcii și întări
rea prieteniei între popoare. Cre
dincios principiilor internaționa
lismului proletar, Comsomolul îm
preună cu întregul nostru tine
ret, lărgesc în fiecare an legă
turile lor internaționale. Sîntem 
gata și în viitor să stabilim con
tacte noi și să extindem legăturile 
cu orice organizații ale tineretu
lui din orice țară, dacă aceste or
ganizații, ca și noi, ca și voi, 
luptă pentru pace, pentru priete
nie și pentru un viitor mai bun 
al tineretului.

Dragii noștri tovarăși,
Salutînd Congresul vostru, 

exprimăm convingerea că el 
constitui o etapă importantă 
viața Uniunii Tineretului Munci
tor din R.P.R., va da un nou a- 
vînt activității creatoare a tine
rilor patrioți, va consolida legă
turile noastre frățești.

Trăiască Uniunea Tineretului 
Muncitor, ajutorul credincios în 
luptă a] Partidului Muncitoresc 
Romîn 1

Trăiască pe veci prietenia fră
țească de neclintit dintre tinere
tul Uniunii Sovietice și tineretul 
din Republica Populară Romînă, 
între tineretul tuturor țărilor so
cialiste 1

Să crească și să se întărească 
în fiecare zi unitatea și prietenia 
tineretului democrat din lumea 
întreagă, în lupta pentru pace 
trainică și prietenie între popoare, 
pentru democrație și socialism 1 
(Aplauze furtunoase, prelun
gite).

că va trece puțin timp și 
noastră va fi cea mai bo- 
din lume !
noi ne bucură tot așa de 
și sincer succesele obținute

ne 
va 
în

permanent, în întregime șl chiar 
peste plan, sarcinile de producție. 
Ei ajută cu modestie 
din jurul 
muncă.

Pentru 
rii socialismului în țara noastră 
și a ajunge la mișcarea de însu
șire a științei, tehnicii și culturii, 
moi ne pregătim ca în timp de 7 ani 
să lichidăm analfabetismul din 
rîndurile tineretului. în următorii 
12 ani, numărul studenților din 
institutele de învățămînt superior 
va crește pînă la 1.590.000, iar 
numărul elevilor din școli medii 
va atinge cifra de 39 milioane.

Sîntem profund conștienți că 
a construi socialismul într-o țară 
cu o populație de 600 de milioa
ne de oameni este o cauză uriașă 
pe care n-au putut-o îndeplini 
înaintașii noștri. In această luptă 
grea, tineretul chinez a fost și 
este și acum un detașament 
eroic și plin de bărbăție. Tinere
tul chinez își desfășoară activi
tatea sub conducerea Partidului 
Comunist Chinez și ca ajutor al 
partidului.

Știm de asemenea că în mersul 
nostru înainte spre socialism, a- 
jutorul reciproc și solidaritatea 
frățească între țările socialiste 
au o mare însemnătate. Nu vom 
uita niciodată sprijinul frățesc 
pe care ni l-au acordat Uniunea 
Sovietică și țările de democrație 
populară. De la această tribună 
vrem să vă exprimăm mulțumirile 
noastre sincere. In domeniul in
dustriei petrolifere, ne-am bucu
rat de ajutorul dvs. folositor. 
Specialiștii romîni au crescut 
muncitori ai noștri tineri. In re-

și pe cel
lor și îi mobilizează în

a grăbi ritmul construi-
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Tineretul chinez se bucură 
de succesele voastre

In numele membrilor Noii Ligi 
a Tineretului Democrat din R. P. 
Chineză și a întregului tineret 
chinez, Congresul a fost salutat 
de tov. Ho Chin-min.

Poporul chinez și tineretul chi
nez — a spus vorbitorul — se 
bucură de mărețele realizări obți
nute de poporul romîn sub con
ducerea Partidului Muncitoresc 
Romîn. In oîțiva ani, Romînia s-a 
transformat dintr-o țară agrară 
înapoiată într-o țară socialistă cu 
o industrie și o agricultură înain
tată.

Tineretul din R.P.R. și-a închi
nat măreței opere de construire a 
socialismului în patria sa, entu
ziasmul său tineresc și a căpătat 
experiență și glorie prin munca 
sa eroică.

Tineretul chinez consideră în
totdeauna cauza dvs. drept pro
pria lui cauză, întrucît victoriile 
dvs. nu constituie numai victorii 
ale poporului romîn, ci victorii 
ale întregii mari familii a socia
lismului, păcii și democrației. Noi 
ne mîndrim de realizările dvs., 
ne bucurăm de succesele dvs. Noi 
urmărim cu mare interes elanul 
în muncă al tineretului din Ro
mînia în opera de construire a 
țării.

După ce a arătat că în Romînia 
organizațiile U.T.M. participă cu 
entuziasmul tineresc în opera de 
construire 
zentantul 
spus : Vă 
rie unele
tră. Incepînd din a doua jumătate 
a anului trecut, în țara noastră 
se desfășoară o muncă entuzias
tă pentru transformarea socialis
tă a Chinei populare.

Clasa muncitoare din țara noas
tră desfășoară larg mișcarea pen
tru îndeplinirea înainte de ter
men a primului plan cincinal. Ca

urmare a acestui fapt, în țara 
noastră a început un nou avînt 
al producției socialiste. In mo
mentul de față peste 90% din 
gospodăriile țărănești au intrat 
în cooperativele de producție a- 
gricolă; 61% din numărul total 
al gospodăriilor țărănești au pă
șit pe drumul cooperativizării 
complect socialiste. Milioane de 
meșteșugari și-au organizat pro
priile lor cooperative de produc
ție. Țara noastră a obținut suc
cese uriașe în transformarea so
cialistă 
privat, 
gărești

Sute
consideră- ca 
îndeplinirea înainte de termen a 
priitului plan cincinal. Sub lozin
ca „toate 
lism“, ei 
socialistă, 
grupe de
lui care cuprind în total peste 
250.000 membri din diferite uni
tăți de construcții, uzine și mine, 
au devenit colective fruntașe. în 
întreaga țară, peste 2.500.000 de 
muncitori tineri își îndeplin-sc

a 
a 
Și 
de

a socialismului, repre- 
tineretului chinez a 

voi împărtăși cu bucu- 
aspecte din țara noas-

industriei, comerțului 
gospodăriilor meșteșu- 
a transportului.
mii de tineri muncitori 

datoria lor sfîntă

CONGRESUL
giunlle petrolifere din țara noa
stră funcționează instalațiile de 
foraj fabricațe de dvs. Toate a- 
cestea arată cum în marea fami
lie socialistă, avînd în frunte 
Uniunea Sovietică, cei 900 mi
lioane de oameni ai țărilor noas
tre sînt solidari și se ajută reci
proc. Tineretul chinez, educat și 
crescut de Partidul Comunist Chi
nez și de Președintele Mao Țze- 
dun, consideră că una din cele mal 
mari sarcini în activitatea lui este 
întărirea solidarității frățești a 
marii familii socialiste și 
Udarea forțelor lagărului 
list.

Tineretul chinez va fi
deauna alături de tineretul frate 
romîn. Ne vom strădui să învă
țăm unii de la alții, să organi
zăm schimburi de experiență. Să 
muncim cu și mai multă ener
gie, să pășim înainte cu cea mai 
mare încredere, spre idealul cel 
mai înălțător al omenirii - 
cialismul și comunismul.

Permiteți-mi să exprim 
odată Congresului urările 
tre. Urăm tineretului romîn
succese în munca de îndeplinire 
a celui de al Il-lea plan cincinal 
al patriei sale.

Trăiască lagărul păcii, demo
crației și socialismului în frun
te cu Uniunea Sovietică.

Dați-mi voie să înmînez celui 
de al Il-lea Congres al Uniunii 
Tineretului Muncitor din R.P.R. 
un drapel roșu pe care scrie „Să 
trăiască prietenia frățească în
tre tineretul chinez și tineretul 
romîn“.

Aceasta pentru a exprima a- 
dînca și strînsa noastră prietenie. 
(Aplauze furtunoase, prelungite).

BUDISLAV SOSKIC1:

Conducătorul delegației Tineretului 
Popular din Iugoslavia
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Studenții lumii
contribuția

la activitatea
Internaționale

Internaționale a Studen- 
a membrilor săi din zeci 
ale lumii, salutul cel mai 
participanților la cel de 

tu- 
din 
De

Socotesc că este o cinste pen
tru mine să transmit din partea 
Uniunii 
ților și 
de țări 
cordial
al Il-lea Congres al U.T.M. și 
turor tinerilor și studenților 
Republica Populară Romînă. 
asemenea, vreau să profit de a-
oeastă ocazie pentru a exprima 
profunda apreciere și recunoștință 
a U.I.S. pentru contribuția pe care 
U.T.M. a adus-o la munca Uniu
nii Internaționale a Studenților.

Vreau să felicit Uniunea Tine
retului Muncitor pentru realiză
rile sale și în special pentru rea
lizările studenților romîni în efor
turile lor de a promova cultura 
și știința țării lor.

Precum știți, probabil, U.I.S. 
face eforturi pentru a traduce în 
viață aspirațiile și cererile stu
denților din întreaga lume, ori
care ar fj deosebirile dintre con. 
vingerile lor politice, religioase și 
filosofice și luptă pentru demo
cratizarea învățămîntului, pentru 
independență națională și pace. 
De asemenea, U.I.S. lucrează pen
tru promovarea înțelegerii recipro
ce și a prieteniei între 
din diferite țări.

Din nefericire, însă, 
dorințelor arzătoare ale
lor, sciziunea din mișcarea stu
dențească internațională durează 
de cîțiva ani. Vă pot comu
nica însă aici că odată cu slăbirea 
încordării internaționale crește 
tendința de promovare a colabo
rării și de realizare a unității 
mișcării studențești internaționale. 
Uniunile naționale ale studenților 
din Franța, Italia și alte țări au 
făcut diferite propuneri în aceas
tă privință pe care U.I.S.-ui le 
sprijină și le încurajează cu căl
dură.

Nu de mult, la începutul aces
tei luni, studenți din 27 țări a- 
fricane și asiatice s-au întrunit 
la Bandung la Conferința studen
țească 
cutat 
pentru 
tre ei,
lonialism și a luptei pentru pace. 
Studenții din America Latină vor 
ține și ei în 
lea Congres 
ricii Latine, 
de inițiative
rea schimbului de delegații, de 
ansambluri culturale și echipe

studenții

în ciuda 
studenți-

a

apreciază
U.T.M.
Uniunii
Studenților

eforturile pentru socia- 
participă la întrecerea 
Cele 7000 brigăzi și 
producție ale tineretu--

Colaborarea noastră să fie 
cît mai rodnică șl mai eficace 

nu mai fie zdruncinata niciodată.
Există multiple motive care ne 

îndeamnă la o colaborare priete
nească și tovărășească între or
ganizațiile noastre. Nu numai 
faptul că trăim în țări vecine care 
au avut, foarte adesea — de-a 
lungul istoriei, o soartă asemănă
toare, greutăți asemănătoare și 
aceiași dușmani, iar astăzi se în
dreaptă în mod firesc spre o co
laborare dintre cele 
Nu numai dorința 
mună pentru o pace durabilă ne 
unește în eforturile

Tovarăși și tovarășe,
Vă transmit cordiale salutări 

din partea Comitetului Central al 
Tineretului Popular din Iugosla
via și a întregului tineret iugo
slav, împreună cu cele mai bune 
urări pentru ca lucrările Congre
sului vostru să fie încununate de 
succes și să aducă o contribuție 
importantă la lupta continuă a 
tineretului romîn pentru construi
rea socialismului în patria sa.

Sîntem bucuroși de a face prin 
această întîlnire, primul contact 
direct între Tineretul Popular din 
Iugoslavia și Uniunea Tineretului 
Muncitor din Romînia, după mal 
mulți ani de întrerupere nejustifi 
cată a raporturilor dintre țările 
și organizațiile noastre — ca 
rezultat al unul concurs de îm
prejurări cunoscut. Sîntem mar
tori ai sforțărilor constructive 
foarte însemnate depuse, în vede
rea eliminării tuturor urmelor tre
cutului recent, pentru a pune ba
zele solide ale unei dezvoltări a 
colaborării între forțele socialiste 
și democratice din lume. în inte
resul păcii și al progresului uma
nității. Convorbirile care au avut 
loc între oamenii de stat ai țării 
dumneavoastră și cei ai țării noa- 
stre reprezintă desigur, o contri. 
buție importantă în acest dome
niu.

Sîntem convinși că sînteți de 
acord cu noi că există acum toa
te condițiile incit colaborarea a- 
mlcală dintre organizațiile noa
stre de tineret să devină durabi
lă, vie și variată. Sîntem încre
dințați că legăturile viitoare din 
tre organizațiile noastre se vor 
caracteriza prin sinceritate, în
credere și înțelegere reciprocă, 
astfeț încît prietenia noastră să

AIMÉ MASSEI:

mai strinse, 
noastră co-

pentru dez
voltarea apropierii reciproce și 
colaborării între tineretul și po
poarele diferitelor țări, dar spre 
această colaborare ne îndeamnă 
mai cu seamă faptul că organi
zațiile noastre de tineret exisfa 
și activează în țări care con
struiesc o societate socialistă, că 
ambele noastre organizații au ca 
program lupta pentru un viitor 
socialist și că-și educă membrii 
în spiritul ideilor constructive 
marxist-leniniste. Scopul comun 
pentru care luptăm ne obligă, ca 
printr-o mai bună cunoaștere re
ciprocă și un schimb mutual de 
experiențe socialiste să facem ast
fel, încît colaborarea noastră să 
fie cît mai rodnică și mai eficace. 

Am dori să ne exprimăm bucu
ria de a fi văzut, chiar din 
prima zi a șederii noastre la 
București, cît de mult dorește 
poporul romîn ca relațiile sale de 
prietenie cu Iugoslavia să se dez
volte, ceea ce s-a manifestat în 
mod așa de vădit prin primirea 
călduroasă și cordială ce i s-a 
făcut președintelui republicii noa
stre, tovarășul Tito.

Aceleași sentimente prietenești 
nutresc popoarele Iugoslaviei fa
ță de poporul romin.

Urăm Congresului dumneavoa
stră un succes deplin 1

Urăm tineretului romîn noi vic
torii mărețe în realizarea sarci
nilor celui de al doilea plan cin
cinal.

Dorim ca colaborarea priete
nească dintre Tineretul Popular 
din Iugoslavia și Uniunea Tinere
tului Muncitor din Romînia să se 
dezvolte și să se întărească me
reu

Trăiască Uniunea Tineretului 
Muncitor din Romînia I

Trăiască tineretul 
din lumea întreagă, 
pentru pace, pentru 
un viitor mai bun I

Trăiască colabo.rarea priete
nească, durabilă dintre tineretul 
romîn și tineretul iugoslav 1 
(Aplauze furtunoase, prelungite).

Conducătorul delegației Uniunii Tineretului 
Republican francez

progresist 
care luptă 
libertate și

sportive etc. între toate țările 
lumii — crește spiritul înțelegerii 
și prieteniei deschizînd astfel o 
perspectivă luminoasă pentru rea
lizarea unității mișcării studen
țești internaționale.

In lumina acestor fapte, cel de 
al IV-lea Congres Mondial Stu
dențesc, care va fi organizat 
la Praga, către sfîrșitul lunii 
august și începutul lunii sep
tembrie, va fi un for interna
țional al studenților pentru dis
cutarea problemelor și perspecti
velor mișcării studențești din 
lumea întreagă, precum și a căi 
lor și mijloacelor de colaborare 
internațională între studenți cu 
scopul final de a realiza unitatea 
în vederea îndeplinirii în cele mai 
bune condițiuni a revendicărilor 
studenților din lumea întreagă. 
La Congres vor participa nu 
numai membri ai U.I.S.-ului ci și 
o serie de organizații studențești 
naționale neafiliate la U.I.S., cum 
sînt de pildă cele din Anglia. 
Franța și alte țări.

Se va face astfel un 
pas înainte către acest 
al nostru.

Nădăjduiesc în mod
U.T.M. și studenții din Romînia 
se vor pregăti cum se cuvine în 
vederea acestui însemnat Con
gres și își vor expune la Congres 
părerile și propunerile lor con
crete.

înainte de a-mi încheia salutul, 
aș vrea să urez Congresului dv 
spor la muncă și multe succese 
în folosul tinerei generații din 
Romînia și a nobilei cauze a în
floririi patriei voastre.

Trăiască prietenia și solidarita
tea între tinerii și studenții din 
Romînia și tinerii din lumea în
treagă. (Aplauze prelungite).

important 
mare țel

sincer că

africano-asiatică și au dis- 
desnre căile și mijloacele 
promovarea colaborării din- 
a împotrivirii față de co-

curînd cel de al doi 
al studenților- Ame 
Cred că prin astfel 
ca și prin încuraja-

Scopul luptei noastre 
este același

Permiteți-mj să vă mulțumesc 
pentru invitația dumneavoastră 
și să vă aduc salutul frățesc al 
tinerilor și tinerelor din Franța. 
Prezența la Congresul vostru a 
tuturor acestor delegații de tine
ret străine, dovedește stima pe 
care și-a cîștigat-o tineretul din 
R.P.R. și constituie o dovadă a 
solidarității tineretului lumii, care 
se asociază astăzi succeselor 
dvs.

Tineretul Franței este profund 
internaționalist. Aceasta se da 
torește tradiției noastre înflăcă
rate de luptă pentru libertate, 
care datează din timpurile cele 
mai vechi, pînă la glorioasa e 
pocă a rezistenței contra fasciș 
tilor naziști.

Libertatea pe care o dorim țării 
noastre, noi o vrem și pentru 
toate țările cu care sîntem dor
nici să trăim în bună prietenie. 
De aceea, după ce a lupta; cu 
toate forțele lui împotriva răz
boiului murdar pe care imperia
liștii l-au dus împotriva poporu
lui vietnamez, tineretul francez 
se ridică cu hotărîre contra răz
boiului din Algeria 
acest război este 
tereselor țării

Vedem cum 
de brațe sînt
noastre, ogoarelor 
sume enorme de bani găsesc 
întrebuințare decît aceea a 
politici de progres social, pe 
poporul nostru o așteaptă,
timp ce ora destinderii a sunat, 
continuă acest război contrariu 
intereselor popoarelor care aspiră 
la pacea 
hotărîtă 
ca și a 
face să

în același timp tineretul din 
Franța suferă o asuprire socială 
din ce în ce mai mare. Tinerii 
muncitori lucrează într-un ritm 
care n-a fost ’ncă cunoscut cu 
salarii a căror putere de cum
părare scade continuu. Tinerii de

deoarece 
potrivnic in- 

noastre.
din nou milioane 

răpite industriei 
noastre, iar 

altă 
unei 
care

In

mondială. Dar acțiunea 
a poporului francez 
poporului algerian va 

dispară această pată.

la sate sînt nevoiți să-și pără
sească căminele pentru a merge 
la oraș, din pricina lipsei pers
pectivelor de viitor. Nici studenții 
nu sînt mai favorizați In aceste 
condiții, m rîndurile tineretului 
nostru se conturează tot mai bine 
ideea că trebuie să se pună ca
păt acestui cortegiu de mizerie 
și război care însoțește genera
ția noastră.

Ținînd seama de condițiile spe
cifice țării noastre, fiecare din
tre noi, la locul lui de muncă, 
luptăm pentru același țel : a da 
tineretului bucuria de a trăi mai 
bine, conform aspirațiilor sale.

Scopul luptei noastre e același. 
De aceea noi ne bucurăm de fie
care izbîndă a voastră Succesele 
voastre ne fac și pe noi să înțe
legem mai bine marea superiori
tate a socialismului asupra capi
talismului.

Vă mulțumim pentru aiutorul 
pe care ni.| aduce munca voa
stră pașnică Vă încredințăm că 
vom face totul pentru ca tinere
tul francez să ocupe un loc din 
ce în ce mai mare in lupta pen'ru 
o pace trainică, pentru socia
lism.

Vă dorim spor la muncă, tova
răși, și mult succes I (Vii aplau
ze).

Scìntela tineretului“
2-a 29 iunie 1956



Lucrările celui de al Ildea 
Congres al IL T. M.

Cuvintul del
Dan Gavrila

(Regiunea Hunedoara)

II

ca

Tinerii din minele Văii Jiului 
mobilizați de organizațiile U.TJM 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, luptă cu abnegație pentru 
traducerea în viață a istoricelor 
hotărîri ale celui de al II-lea Con
gres al Partidului nostru.

In ultimul timp un număr mare 
de tineri au fost încadrați în 
brigăzi, s-a întărit componența 
brigăzilor înființate mai înainte. 
De la 327 brigăzi de tineret cîte 
erau în 1955 în Valea Jiului, în 
prezent numărul acestora a eres 
cut la 423.

In anul acesta au devenit sec- 
teare ale tineretului și sectorul 
IV B al minei Lupeni, sectorul 
I mina Uricani și sectorul 
Cimpa. In total sînt preluate de 
tineret 7 sectoare miniere.

Brigăzile de tineri mineri 
cele conduse de Costinaș Mircea, 
Gras Petre, Cristea Aurel, Csiki 
Emeric, Ciuciu Andrei, și multe 
altele, reușesc ca lunar să dea 
sute de tone de cărbune peste 
pian.

Sectorul IV B al minei Lupeni 
y'(ccl mai mecanizat din Valea 

■■ Jiului) cînd a fost luat în pti- 
mire de către tineret, avea pla
nul realizat în proporție de nu
mai 74%. Datorită elanului tine
retului, cu ajutorul tehnicienilor 
și inginerilor, în luna martie a 
cest sector a realizat o depășire 
de 6,2%. In prezent sectorul lu
crează peste plan.

Toate brigăzile de tineret care 
lucrează în abatajele frontale de 
la mina Lupeni au planul realizat 
în cinstea celui de al II-lea Con
gres al U.T.M.

In munca politică cu tinerii mi
neri din brigăzi și sectoare de 
tineret s-au manifestat și lipsuri 
mai ales în educarea tineretului 
în spiritul disciplinei socialiste a 
muncii.

La mina Petrila ca 
lalte mine din Valea 
mai în cursul acestui 
peste 890 de absențe nemotivate 
din partea tineretului. Comitetul 
raional și comitetele organizații
lor de bază U.T.M. nu au reușit 
să combată în măsură suficien 
tă aceste încălcări ale disciplinei 
muncii care dăunează economiei 
naționale.

Organizațiile de bază U.T.M. 
au desfășurat o slabă muncă po
litică cu membrii brigăzilor de 
tineret, nu i-au ajutat să-și or
ganizeze mai bine munca. Din a- 
ceastă cauză multe brigăzi nu 
au avut program de lucru, schim
burile de experiență au fost or
ganizate sporadic. în cadrul mul
tor brigăzi a existat indisciplină 
care nu a fost combătută la 
timp de organele U.T.M.

Aceste lipsuri au fost posibile 
prin faptul că în munca comite- 

' a biroului raional 

și la cele- 
Jiului, nu 
an au fosl

telor și biroului raional

Gh. Găvruș
(Regiunea Constanța)

După ce arătat rezultatele ce 
în regiunea Con-

a 
s au obținut 
stanța în munca de transformare 
socialistă a agriculturii și per
spectivele existente în această di
recție. vorbitorul s-a referit în 
mod special la munca organiza
țiilor U.T.M. în rîndul tinerilor 
mecanizatori. In regiunea Con
stanța au fost create 33 S.M.T. 
care dispun de mii de tractoare 
fizice și un număr însemnat de 
combine și alte mașini agricole. 
Volumul lucrărilor pe care tre
buie să le execute S M.T.-urile în 
anul 1956 depășește 1.000.000 
hantri. Ținînd seama de faptul 
că în aceste unități socialiste 
marea majoritate a muncitorilor 
sînt tineri, organizației noastre 
îi revine o mare răspundere pen
tru mobilizarea acestui tineret în 
lupta pentru îndeplinirea sarcini
lor cu privire la creșterea pro
ducției de cereale marfă.

In continuare tov. Găvruș a 
vorbit despre unele metode folo
site de organizațiile U.T.M. din 
regiunea Constanța în munca de 
mobilizare a mecanizatorilor din 
agricultură la îndeplinirea sarci
nilor partidului nostru.

„Putem raporta Congresului că 
din cei 1.818 tractoriști utemiști, 
peste 1.400 și-au îndeplinit și 
depășit sarcina de plan în cam
pania de primăvară. îndeosebi, 
acei tractoriști care au folosit cu
plaje și agregate, metoda graficu
lui orar, al patrulea brăzdar la 
plugul „Ilie Pintilie“ au obținut 
cele mai bune rezultate în produc
ție. Fruntași în întrecere se gă
sesc utemiștii de la S.MT.-Chir- 
nogeni care și-au îndeplinit în 
această campanie angajamentul 
luat cu ocazia primirii drapelului 
C.C. al U.T.M. Ei au realizat eco
nomii de combustibil și piese de 
schimb în valoare de peste 
160.000 lei. Brigada de tineret 
condusă de Dumitran Ion ajfăc’.it 
economii în valoare 
iar cea condusă de 
a realizat economii 
51.863 lei.

Organizațiile de 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, au reușit să ajute mai 
mult activitatea mecanizatorilor 
în campaniile agricole, să întă
rească legătura brigăzilor de trac
toriști cu brigăzile de cîmp din 
gospodăriile colective.

Cauza multor neajunsuri în 
S.M.T. — mai ales în privința asi
gurării funcționării normale a 
mașinilor, a folosirii întregii lor 
capacități de lucru — este califi
carea încă slabă a unui număr 
însemnat de tractoriști. In a- 
ceastă direcție înființarea șco- 

de 57.068 lei. 
Pascu Marin 

în valoare de

bază U.T.M.,

U.T.M. s-a manifestat în multe 
cazuri birocratismul, ceea ce a 
făcut ca organizațiile U.T.M. să 
nu fie ajutate practic în munca 
lor.

In Valea Jiului există tineret 
harnic, hotărît să realizeze sarci
nile de plan, lucru dovedit prin 
realizările obținute pînă acum, 
însă pentru aceasta se cere să i 
se creeze condiții tehnico-orga- 
nizatorice la locul de muncă. Lip
suri în aceasiă direcție s-au ma
nifestat atît la conducerile în
treprinderilor cît și la Ministerul 
Minelor prin faptul că în pe
rioada lunilor februarie—martie 
s-a simțit o serioasă lipsă de ma
teriale și în mod special de lemn 
pentru armare, fapt ce a contri
buit ca multe brigăzi să rămînă 
datoare statului cu mii de tone 
de cărbune. Tehnicienii și ingi
nerii, mai cu seamă, șefii de sec 
toare și ajutorii acestora, din ca
drul mine'or multe zile din lună 
și le petrec în birouri întocmind 
diferite situații, lipsind astfel ti
neretul de îndrumarea tehnică 
necesară.

Raportul C.C al U.T.M. a apre
ciat just slaba muncă desfășura
tă de comitetul raional în ;ndru- 
marea continuă a calificării tine
retului. Comitetele U T.M. de la 
mine s-au ocupat slab de școlile 
profesionale care au fost organi
zate pe lîngă fiecare mină. Sînt 
școli ca cele din Aninoasa și Vul
can unde munca este organizată 
defectuos, organizațiile U.T.M. 
se ocupă slab de educarea tine
rilor în spiritul dragostei față de 
profesia de miner. Și condițiile 
de funcționare a acestor școli sînt 
nesatisfăcătoare, recrutarea tine
rilor s-a făcut necorespunzător 
Comitetul raional U.T.M. de mul
te ori a lăsat această problemă 
numai pe seama conducerii în
treprinderilor, ceea ce a făcut ca 
mulți tineri să părăsească școa
la. Comitetul 
tul pentru ca 
se stabilească

In prezent 
se simte o lipsă de muncitori mi
neri ; de aceea am propune Comi
tetului Central nou ales ca îm
preună cu Ministerul Minelor 
să antreneze în Valea Jiului noi 
tineri care să fie încadrați în 
școlile de calificare de pe lîngă 
întreprinderile miniere.

De asemenea propunem să se 
organizeze pe ramuri de produc
ție consfătuiri ale tinerilor tehni
cieni și ingineri cu scopul îmbu
nătățirii activității acestora.

Tineretul din Valea Jiului este 
hotărît ca sub conducerea înțe
leaptă a Partidului să participe 
efectiv la realizarea 
ce-i revin în cadrul i 
II-lea plan cincinal.

raional va face to- 
tinerii din școli să 
în Valea Jiuiui.

în minele naastre

i sarcinilor 
celui de al 

(Aplauze).

pe lîngă 
deosebit.

raionale U.T.M 
angajat în fața par- 

asigure mobilizarea 
necesar de tractoriști 
tineretului, nu și-au 

sarcina pe deplin.
„> privește ridicarea

de

Iilor de ucenici 
SM.T.-uri are un rol 
Dar despre funcționarea acestor 
școli sînt încă multe lucruri 
de spus. Așa de exemplu comi
tetul regional U.T.M. Constanța 
și comitetele 
deși s-au 
tidului să 
numărului 
din rîndul 
îndeplinit

In ceea ce privește ridicarea 
calificării tractoriștilor, acest lu
cru se mărginește _ mai ales la 
cursurile ce se organizează în pe
rioada de iarnă, la care de fapt 
nu participă toți tractoriștii, unii 
dintre ei fiind în concediu. Pentru 
ridicarea răspunderii personale a 
tractoriștilor și a pregătirii lor 
profesionale ar fi necesar ca 
Ministerul Agriculturii să stu
dieze posibilitatea de a elibera 
tractoriștilor carnete de conducă
tor de tractor pe grade de pre
gătire. Acestea să fie eliberat-1 
în urma examinării amănunțite 
a cunoștințelor pe care le au. Să 
se organizeze la începutul fiecă
rui an reexaminarea profesională 
a tractoriștilor. Acest lucru cred 
că ar împiedica suirea pe trac
tor (chiar și la mare nevoie) a 
oricărui om ce se declară tracto
rist și are puține cunoștințe în 
acest domeniu. Am feri mașinile 
de a fi scoase din uz înainte 
vreme.

Sînt încă mari neajunsuri 
munca organizației noastre 
ceea ce privește educația tracto
riștilor în spiritul păstrării bunu. 
rilor obștești. In același timp însă 
sînt și neajunsuri privind asigu
rarea condițiilor de viață ale trac
toriștilor, iar organizațiile U.T.M. 
nu se ocupă cu suficientă atenție 
de această problemă.

Oare ar fi rău daca Comitetul 
Central al U.T.M. împreună cu 
Consiliul Central al Sindicatelor 
și Ministerul Agriculturii ar a- 
dopta soluția organizării atît la 
munte cît și la mare a unor case 
de odihnă sub forme de tabere 
pentru tractoriști, unde să mear
gă anual un număr stabilit de 
tractoriști, prin rotație, fără să 
dezorganizeze producția ?

Munca de educație comunistă 
în rîndul tractoriștilor este o sar
cină de bază pusă în fața noa
stră de către partid. Fără îndo
ială că în urma Hotărîrii Biroului 
Politic al C. C. al P.M.R. cu pri
vire la activitatea U.T.M. s:au 
obținut și în acest domeniu 
unele rezultate pozitive. In legă-

în 
în

sînf în 
această 
cursuri 
fac șa- 
U.T.M ,

tură însă cu funcționarea învăță- 
mîntului politic în S.M.T. trebuie 
să spunem că el a avut mai mult 
un caracter formal. In perioada 
cînd trebuie să se desfășoare în- 
vățămîntul, în perioada de iarnă, 
o parte din tractoriști 
concediu de odihnă. In 
perioadă se desfășoară și 
de ridicarea calificării, se 
dintele sindicale, da 
A.V.S.A.P., toate organizațiile în
cearcă să recupereze în acest timp 
ceea ce nu au putut face în cursul 
anului. In asemenea condiții nu 
poate fi vorba de desfășurarea 

Virgii Sebeșan
(Orașul București)

Călăuzindu-se după directivele 
celui de al II-lea Congres al 
P.M.R. cu privire la cel de al 
doilea plan cincinal, tinerii mun
citori, ingineri și tehnicieni de la 
uzinele „23 August“ depun o 
muncă intensă pentru realizarea 
sarcinilor de pian, pentru obține
rea unei producții sporite, pentru 
reducerea prețului de cost.

Sub conducerea comuniștilor, 
din rîndul tineretului s-au formai 
și călit numeroase cadre de or
ganizație și economice, care rezol
vă cu succes sarcinile mari puse 
în fața tineretutlui din industria 
metalurgică și a construcțiilor de 
mașini. De fiecare produs impor
tant al uzinelor noastre sînt le
gate și numele sutelor de tineri 
din brigăzile conduse de utemiș- 

Sandu Matei, Georgescu Ion 
secția cazane; Olteanu Ște- 
Panaitescu Gh., de la va-

tii : 
din 
fan, 
goane; Popa Mihai, Dinu Eugen, 
de la motoare ; Răureanu Gr. de 
la forja tineretului ; Avătăgiței 
Ion, Puiu Tudor de la aparataj 
căi ferate și alții.

Tineretul din uzinele „23 Au
gust“ are mîndria să raporteze 
aci îndeplinirea angajamentelor 
luate în cinstea celui de al II-lea 
Congres al U.T.M. și anume: rea
lizarea de economii în valoare 
de 56.816 lei prin inovații și ra
ționalizări ; realizarea peste plan 
a 10 echipamente complecte de 
frînă pentru vagoane și 13 pom
pe de ulei; sudarea a 32 cazane 
cisterne; colectarea prin muncă 
voluntară a 275 tone fier vechi și 
metale neferoase pentru turnăto
riile noastre. Aceste frumoase 
realizări se datoresc îndrumării 
și ajutorului permanent pe care 
îl primim din partea organizației 
de partid ; eie sînt rezultatele 
muncii creatoare și entuziasmu
lui unui tineret crescut și educat 
de partid, a muncii celor peste 
1.000 de tineri, antrenați în între
cerea socialistă, dintre care peste 
350 sînt fruntași în întrecerile 
socialiste, iar peste 900 folosesc 
metode de muncă avansate.

Tineretul nostru nu ar fi obți
nut aceste realizări în domeniul 
producției fără continua îmbună
tățire a muncii de organizație, 
fără legarea ei strînsă de sarci
nile de producție. Principala pre
ocupare a comitetului U.T.M. al 
uzinelor noastre a fost ridicarea 
rolului organizațiilor U.T.M. și al 
utemiștilor în producție. Pentru 
controlul și îndrumarea activității 
brigăzilor și posturilor U.T.M. de 
control, s-au format colective de 
tineri, ingineri, tehnicieni și frun
tași în producție, care s-au ocu
pat periodic de munca acestora.

Mai sînt însă în uzinele „23 
August“ brigăzi a căror muncă 
se duce formal, au un caracter de 
paradă. Acestor brigăzi organi
zația noastră nu le-a dat ajutor 
concret, îndreptîndu-și atenția a- 
supra brigăzilor cu rezultate 
bune. De asemenea, nu a existat 
o preocupare permanentă pentru

Petre Vasile
(Regiunea Ploești)

In cuvîntul său vorbitorul s-a 
ocupat de participarea tinerilor 
petroliști din regiunea Ploești la 
îndeplinirea planului de produc
ție la țiței.

In schelele petrolifere, rafină
riile și uzinele producătoare de 
utilaj petrolifer, peste 12.000 de 
tineri participă la întrecerea so
cialistă ridieîndu-se din rîndul 
lor fruntași în muncă și inovatori 
cu care ne mîndrim. Numele son
dorilor utemiști Gheorghe Covrig, 
Grigore Epuran. Marin Rusu, Se- 
la Zamfirescu sînt bine cunoscute 
tineretului nostru.

Peste 1.200 brigăzi de tineret 
create după exemplul Comsomo- 
lului, muncesc în schele, rafinării 
și uzine de utilaj petrolifer.

In continuare vorbitorul a sub
liniat roadele aplicării de către 
brigăzile de tineret a unor, meto
de înaintate de muncă ca : fora
jul rapid, forajul cu apă etc.

Tinerii petroliști au îmbrățișat 
cu mult curaj Inițiativa geologi
lor de la Trestul I Cîmpina pri
vind reactivizarea sondelor aban
donate de capitaliști. Numai în 
cinstea celui de al II-lea Congres 
al P.M.R. tinerii petroliști din re
giunea noastră au redat produc
ției 17 sonde inactive, iar în cin
stea Congresului U.T.M. au fost 
reactivate pînă acum 10 sonde.

Răspunzînd chemării Partidu
lui de a da patriei cît mai mult 
țiței, organizațiile U.T.M. din 
schelele petrolifere au pornit acțiu
nea de strîngere a țițeiului din 
batale și gropi de scurgere valo- 
rificînd însemnate cantități de ți
ței, iar în cinstea Congresului al 
II-lea al U.T.M., comitetul re
gional U.T.M. Ploești a organi- 

unui î-nvățămînt politic temeinic 
și cu conținut“.

Vorbitorul a criticat de aseme
nea unele manifestări de birocra
tism din activitatea biroului C.C 
al U.T.M. „Se elaborează prea 
multe hotărîri, ni se cer din re
giuni prea multe situații, note 
informative ele., toate acestea 
ocupînd un Ioc mai mare decît 
este necesar în activitatea birou
lui C.C. al U.T.M.“.

In încheierea cuvîntului său 
vorbitorul a spus: Ne bucurăm 
din plin de grija partidului, avem 
toate condițiile să ridicăm la un 
nivel mai înalt munca organiza
ției noastre, să canalizăm entu
ziasmul tinerelului în lupta pen
tru învingerea tuturor greutăți
lor. (Aplauze).

alternati v 
cîte o oră 
nu numai 

a meseriei, 
pentru ob- 

greșeiilor. 
au

organizarea de noi brigăzi, deși 
necesitățile producției o cereau.

Nu toate birourile organizații
lor de secție U.T.M. au înțeles 
că au sarcina permanentă de a 
antrena tineretul pentru îndepli
nirea planului. Astfel, deși in 
secțiile mecanică, vagoane și 
turnătorie s-au manifestat lipsuri 
mari, organizațiile U.T.M. de aci 
nu au analizat aportul adus de 
tineret în producție. De multe o"i 
birourile organizațiilor de secție 
nu cunosc îndeajuns problemele 
actuale ale producției. La acest 
lucru contribuie și faptul că, atît 
conducerea administrativă cît și 
comitetele sindicale din secții, nu 
consultă întotdeauna organizațiile 
U.T.M. în aceste probleme, iar 
sprijinul acordat este sporadic.

In atenția organizației noastre 
trebuie să stea permanent pro
blema ridicării calificării tineri
lor. In acest sens inițiativa bri
găzii de tineret condusă de tov. 
Puiu Tudor și sprijinită de co
munistul C-tin Duță, a ajutat 
mul; la ridicarea calificării tine
rilor. Această brigadă, formată 
din 8 strungari și 18 elevi uce
nici a hotărît ca, pentru o bună 
calificare, să lucreze 
lucrătorul cu elevul, 
fiecare. . Aceasta duce 
la însușirea practică 
dar creează condiții 
servarea și corectarea 
Rezultatele acestei inițiative 
fost dintre cele mai bune.

înainte de a încheia, aș vrea să 
subliniez că multe din lipsurile 
pe care le avem, ar fi putut fi în
lăturate, dacă comitetul raional 
U.T.M. 23 August și comitetul o 
rășenesc U.T.M. București s-ar fi 
preocupat mai îndeaproape de 
munca organizației din uzinele 
noastre. Faptul că unii activiști 
vin. rar în uzină, uneori numai 
pentru anumite acțiuni speciale și 
nu fac decît să se „informeze“ 
asupra muneji, cerînd 
mai multe ori numai 
face ca ajutorul lor în 
le care ne frăm’ntă să 
redus. Pe de altă parte 
plă ca atît secretarii cît și aiți 
membri ai comitetului U.T.M. al 
uzinei să fie chemați la comitetul 
raional sau orășenesc U.T.M. de 
4—5 ori pe săptămînă pentru di
ferite sarcini 
îi răpește de 
rente.

Tovarăși,
Hotărîrile Congresului U.T.M 

care vor fi luate în urma analizei 
muncii întregului tineret din pa
tria noastră, vor constitui pentru 
organizația noastră o bază temei
nică de îmbunătățire a activității.

Vă asigur că utemiștii și toți 
tinerii din uzinele noastre, nu vor 
precupeți nici un efort pentru a 
da patriei în al doilea cincinal, 
mai multe mașini și agregate 
care să contribuie la dezvoltarea 
continuă a industriei noastre so
cialiste. (Aplauze).

de cele 
referate, 

probleme- 
fie foarte 
se întîm-

și ședințe, ceea ce 
la obligațiunile cu-

zat o acțiune de scoatere a con
ductei de legătură de la sondele 
abandonate eliberîndu-se pînă în 
prezent peste 4.000 metri con
ductă.

In toate schelele, rafinăriile și 
uzinele de utilaj petrolifer sînt 
cantine și dormitoare unde tine
rilor le sînt asigurate masa și 
cazarea. In unele schele s-au 
creat chiar dormitoare ale tinere
tului.

In continuare vorbitorul s-a o- 
prit asupra unor principale lip
suri care frînează creșterea pro
ductivității muncii și reducerea 
prețului de cost în întreprinderile 
petrolifere.

Sînt încă destui tineri care lip
sesc nemotivat de la lucru, nu 
se preocupă de buna întreținere 
a utilajului, fac risipă de mate
riale, de utilaj petrolifer. Din lip
sa unei preocupări suficiente pen
tru calitatea produselor se mai 
întîmplă ca pompe de adîncime, 
mese rotary, capete de injecție să 
fie rebutate.

In schelele petrolifere, în rafi
năriile și uzinele producătoare de 
utilaj petrolifer — a arătat în con* 
tinuare vorbitorul — sînt tineri 
care în loc să muncească direct în 
producție, își găsesc „culcuș“ în 
birouri, umflînd schemele perso
nalului administrativ. Sînt unii 
tineri printre care și utemiști 
absolvenți ai școlilor medii de 
petrol sau chiar ai institutelor de 
petrol, care se numesc petroliști, 
dar care nu se deplasează în 
schele, vor pe semne să extragă 
țițeiul pe bulevardele orașelor 
Ploești, Tîrgoviște, Cîmpina.

Ocupîndu-se în continuare șl 
de stilul de muncă al organiza
țiilor U.T.M., vorbitorul a cri
ticat manifestările de formalism 
și birocratism care se mai obser
vă la unele comitete U.T.M.

Comitetul regional U.T.M. Plo
ești a manifestat lipsuri mari în 
pregătirea aparatului său cu pro
blemele economice specifice indus
triei petrolifere, ceea ce a 
ca ajutorul activiștilor dat 
nizațiilor U.T.M. să nu fie 
jutor calificat, substanțial, 
mărul mare de ședințe ținute pînă 
în ultima vreme la regiune, dar 
mai ales la raioane — a arătat to. 
varășul Petre Vasile—ne-a sustras 
uneori de la munca vie cu tinerii. 
Au fost elaborate o serie de ho- 
tărîri atît la regiune cît și la ra
ioane privind munca organizații
lor U.T.M. din industria petrolu
lui, dar care din păcate au ră
mas de multe 
oarece nu s-a 
iul îndeplinirii

Vorbitorul a 
U.T.M. care nu 
ajutor suficient

Biroul C.C. al U.T.M. a stabi
lit într-un plan de acțiune o con-

făcut 
orga- 
un a-

Nu-

ori pe hîrtie, de- 
organizat contro- 
hotărîrilor.
criticat C.C. al 
le-a acordat un 
de calificat!

Margareta Armașu
(Regiunea Iași)

Problema pregătirii profesionale 
a studenților a constituit o pre
ocupare de seamă a organizațiilor 
U.T.M. din școlile și facultățile 
ieșene. Aceasta a făcut ca frec
vența la cursuri și seminarii să 
crească mereu. Vorbitoarea a sub
liniat că la îmbunătățirea muncii 
au contribuit și măsurile luate de 
organizațiile U.T.M. în colabora
re cu decanatele. Astfel la facul
tatea fizico-matemaiică anul II 
adunările de grupe studențești au 
luat în discuție pe cei cu cele mai 
multe absențe. Datorită sprijinu
lui dat decanatului de către bi
rourile U.T.M. ale anului IV ma
tematică, III istorie, IV geogra
fie, frecvența acestor ani a fost 
în multe săptămîni de sută la 
sută.

Unele organizații U.T.M. s-au 
preocupat și de problema activi
zării seminarelor. La grupa 
filologie un singur student 
ținut lucrarea de seminar, 
ceilalți 18 studenți au lucrat 
un referat sau două pe sesiune la 
diferite obiecte. La fel au proce
dat și grupele 524 chimie. 706 
geografie care au reușit să trea
că toate examenele din sesiunea 
aceasta fără nici o corigență. De 
asemenea grupe care au obținut 
rezultate frumoase la examenele 
din vară sînt și grupele anului 
IV matematică, 121 filologie, 218 
A anul II filologie. In ultima se
siune la grupa 609 științele na
turale s-au obținut 14 calificative 
de „foarte ■ bine“, 6 calificative 
„bine“, fără nici un „suficient“.

Din analiza situației la învăță
tură a anilor I s-a putut ob
serva lipsa de orientare a foști
lor elevi în alegerea profesiunii. 
Comitetul U.T.M. al universității 
noastre s-a preocupat de orienta
rea studenților din anul I în fo
losirea celor mai bune metode de 
organizare a timpului liber. In co.
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Vaier Lăbuneț
(Regiunea Hunedoara)

îmi dați voie ca din partea 
tinerilor siderurgiști ai Hunedoa
rei să vă aduc un călduros sa
lut de oțelar tradus în 3216 tone 
oțel dat peste plan în cinstea 
Congresului nostru.

Brigada de tineret pe care o 
conduc a adus un însemnat a- 
port în realizarea acestui anga 
jament dînd patriei 799 tone oțel 
peste plan.

Și iată pe scurt cum am reu 
șit să facem acest lucru :

Sînt responsabilul brigăzii de 
tineret și pot afirma cu mîndrie 
că fac parte din miile de tineri 
ce au fost crescuți și educați de 
partidul nostru drag. Pe șantierul 
Bumbești-Livezeni încă din anul 
1948 am învățat ce înseamnă a 
fi utemist și cum trebuie să .mun 
cesc. Venind la Hunedoara m-am 
calificat în meseria de o(elar, iar 
la practica ce am făcut-o în oțe- 
lăriile din Uniunea Sovietică, 
unde am fost trimis de partid, 
am învățat minunatele metode 
înaintate de lucru ale oțelarilor 
sovietici.

Așa cum am învățat de la mai
ștrii sovietici, am împărțit sarci
nile pe fiecare membru de bri
gadă, astfel că fiecare știe pre
cis ce are de făcut. In felul a 
cesta am eliminat pierderile de 

, timp care nu făceau altceva de- 
cît măreau durata .șarjelor. Pen 
tru a ne da seama de munca 
schimbului precedent venim la 
lucru cu 30 de minute înainte de 
preluarea schimbului. Aceste mă
suri au început să dea roade. In 
scurt timp, brigada noastră a în
ceput pe zi ce trecea să dea mai 
multe șarje, astfel că pînă la 
1 iunie am elaborat 129 șarje ra
pide.

Pentru a veni în ajutorul ce- 

condițiile de muncă 
tinerilor din indus-

Industriei Petrolu-

sfătuîre cu tinerii petroliști ce 
urma să aibă loc anul trecut, dar 
nici acum nu cunoaștem cauzele 
pentru care nu s-a ținut.

Biroul C.C. al U.T.M. cît și 
prezidiul Consiliului Central al 
Sindicatelor, nu au urmărit cum 
se îndeplinește Hotărîrea comună 
cu privire la 
și viață ale 
trie.

Ministerul 
lui. nu acordă atenția necesară 
creșterii cadrelor tinere, nu urmă
rește cum sînt folosiți tinerii în 
producție. La schela Boldești, de 
pildă, inginerul Emilian Leonteș 
în loc să fie încadrat în munca 
productivă în specialitatea în care 
s-a pregătit, lucrează ca statisti
cian în birou, iar tînărul Pânde
le Jan, absolvent al școlii medii 
de petrol este folosit de luni de 
zile la întocmirea de inventare.

In încheiere vorbitorul a făcui 
un șir de propuneri printre care 
mutarea Institutului de Petrol și 
Gaze în regiunea Ploești, organi
zarea consfătuirii tinerilor petro
liști, instituirea unei insigne pen
tru petroliștii fruntași, care să fie 
atribuită in fiecare an. (Aplau
ze).

laborare cu decanatele s-au orga
nizat consfătuiri cu schimburi de 
experiență între anii I și studen
ții fruntași la învățătură și mun
că socială din anii III și IV. Ase
menea consfătuiri au dat roade la 
facultatea de istorie, filologie și 
științe naturale.

In scopul îndrumării și educă
rii concrete a studenților din ini
țiativa organizației de bază 
P.M.R. s-a repartizat cîte o grupă 
de studenți fiecărui asistent sau 
candidat de partid.

Vorbitoarea a arătat că o deo
sebită atenție au acordat organi
zațiile U.T.M. organizării și func
ționării cercurilor științifice. Pen
tru aceasta s-au organizat discu
ții în grupele de învățătură des
pre avantajele participării Ia 
cercuri sau lucrările de laborator 
Se observă ca fenomen general 
faptul că cei mai buni studenți în 
activitatea științifică sînt 
bine pregătiți profesional 
membri activi, cadre de 
cere în birourile U.T.M. 
facultăți.

Excursiile științifice și 
bul de experiență între centrele 
universitare au contribuit mul: 
atît la îmbogățirea cunoștințelor 
cît și la întărirea legăturilor în
tre diferite cercuri științifice. Fa 
cultățile 
naturale 
didactic 
jul mai 
ția istorie a desfășurat o frumoa
să muncă de cercetare la șantie
rele arheologice.

In încheiere vorbitoarea a a- 
ratat că Hotărîrea Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R. cu privire 
la îmbunătățirea muncii politico- 
educative în rîndurile studenților 
a fost primită cu entuziasm de 
studenții ieșeni, iar organizațiile 

fi în 
ei.

și mai 
dar și 
condu- 

pe ani,

schi in

de geografie și științe 
au îmbogățit maieriaiul 

și de laborator cu prile 
multor excursii, iar sec

U.T.M. din facultăți vor 
frunte pentru realizarea 
(Aplauze).

pre- 
cu-

lorlalte brigăzi de tineret 
cum și pentru perfecționarea 
noștințelor noastre, ne am împăr
țit în timpul liber la alte brigăzi 
studiind munca acestora și aceste 
schimburi de experiență au aju 
tat ca oțelăria noastră să-și în
deplinească planul, iar prin de
pășirile obfinute să recupereze și 
pierderile din anul trecut. Un 
factor important în obținerea re
zultatelor noastre a fost și ridi
carea calificării membrilor bri
găzii noastre prin studierea căr
ților tehnice, prin frecventarea 
cursurilor de minim tehnic unde 
am fost ajutați de către inginerii 
și tehnicienii noștri.

De-a lungul anilor, între mem
brii brigăzii noastre s-a încheiat 
o unitate de voință și dragoste 
pentru profesiunea de oțelar, o 
prietenie adevărată atît la lu
cru cît și în timpul nostru liber. 
In consfătuirile noastre de bri
gadă, discutăm problemele legate 
de productivitate, reducerea pre
țului de cost, sînt criticați mem 
brii brigăzii pentru orice abateri 
cît de mici, iar în timpul liber 
noi vizionăm împreună filme, 
spectacole de teatru etc. Majori 
tatea membrilor brigăzii sîntem 
purtători ai insignei de ..Prieten 
al cărții“. 'Aș propune ca Minis
terul Culturii, Uniunea Scriitori
lor, Uniunea Compozitorilor, să 
trimită mai des în mijlocul nos 
tru artiști de frunte, poeți și 
scriitori, cîntăreți, compozitori, 
care să ne cunoască și -sâ-i cu
noaștem, pentru a ne ajuta reci
proc.

Studiind documentele celui de 
al 11-lea Congres al Partidului 
nostru, noi ne-am dat seama de 
importanța reducerii prețului de

egaților

In sală au intrat militari de diferite grade din toate armele. 
Utemiștii din Forțele Armate ale R.P.R. au salutat Congresul.

cost și a sporirii productivității 
muncii, astfel că brigăzile noa
stre de tineret, știu acum că ori
ce kilogram de materie șrimă 
sau auxiliară risipită sau între
buințată nejudicios mărește prețul 
de cost- al oțelului. Eforturile 
noastre pentru reducerea prețului 
de cost au început să dea rezul
tate; astfel numai în luna aprilie 
1956, prețul de cost al oțelului a 
fost redus cu 25 lei la tonă.

Asigurăm partidul , nostru, pre
cum și noul Comitet Central al

Stelian Dumîtriu
(Regiunea Bacău)

Practica muncii comitetului 
nostru regional arată că sarcinile 
care revin organizației noastre, 
se îndeplinesc cu succes acolo 
unde organele U.T.M. se sprijină 
permanent pe un larg activ, as 
cultă și țin cont de părerile a- 
cestuia în rezolvarea unor im 
portante probleme locale. Astfel, 
o Contribuție de seamă a adus-o 
aclivui Comitetului regional 
U.T.M. la analiza muncii organi 
zațiilor de tineret din școlile re 
giunii, din schele'e petrolifere, 
contribuind la elaboraiea celor 
maj bune hotărîri precum și la 
aplicarea lor.

Rezultate bune în munca cu ac 
tivul a obținut comitetul raional 
U.T M. Buhuși. El rezolvă pro 
blemele de organizație cu par 
ticiparea unui larg activ de ute 
miști fruntași în producție, cei 
mai buni secretari de organizație 
propagandiști, specialiști din a- 
gricultură și din alte ramuri. Ac
tivul esle antrenat în munca de 
pregătire a problemelor ce ur 
mează a fi examinate în ședin 
țele de birou, în munca de control 
asupra îndeplinirii hotărîrilor 
luate, în munca de generalizare 
și răspîndire a experienței îna
intate.

Rezultate buhe în munca cu 
activul său a obținut și comite 
tul U T.M de la Fabrica de pos
tav' din Buhtiși precum și corni, 
tetul orășenesc U.T.M. Piatra 
Neamț. Din activul acestui comi
tet un însemnat număr de tova

Filip Marin
(Regiunea Craiova)

Anul trecut, organizația de par
tid din comuna Amărăștii de Jos, 
raionul Caracal, de unde sînt eu. 
a analizat felul cum contribuie 
organizația U.T.M. la munca de 
transformare socialistă a agricul
turii în comuna noastră. Cu a- 
cest prilej am primit îndrumări 
concrete și am întocmit un pian 
de acțiune cu sarcini precise fie- 
cărui utemist în parte S au re
partizat utemiști pe circumscripții 
electorale Ei alături de membră 
de partid și de deputați trebuiau 
să lămurească părinții lor și pe 
aiți țărani muncitori asupra avan 
tajelor muncii în colectiv.

Tehnicienii utemiști Catană lor 
daclie și Pe'.rișor Tudor au expus 
în adunările generale ale organi
zației noastre referate în legătură 
cu avahtajele lucrării pămîntului 
după metode agrotehnice înainta 
te. De asemenea s-a prelucrat 
Statutul întovărășirilor agricole 
și statutul • G.A.C.

Un rol de seamă în atragerea 
de noi membri în întovărășire 1 a 
avut și exemplul personal al ute
miștilor.

Utemiștii Vișan Ion, Sulu Toma. 
Marinaș Toma, Nanu Iulian, Firă- 
nescu Ștefan și incă mulți alții au 
fost primii care au făcut cereri 
formînd comitete de inițiativă, 
sîmburele viitoarelor întovărășiri, 
Desfășurînd o largă muncă poli
tică, alături de membrii de partid, 
noi am reușit, ca în numai 23 de 
zile să atragem în întovărășirea 
„Viața Nouă“ 87 de familii cu o 
suprafață de 240 hectare. In pre
zent întovărășirea numără 131 
familii cu o suprafață de 300 hec
tare teren arabil.

U.T.M. care va fi ales, că brigă
zile de tineret din oțelăria Hune
doarei, își vor intensifica efortu
rile penlru a da mai mult oțel 
peste plan.

îmi iau angajamentul ca în 
noua mea- funcție de prim mai
stru oțelar, să extind metodele 
brigăzii noastre pentru a da cît 
mai mult oțel, mai bun, mai ief
tin, pentru scumpa noastră pa
trie, Republica Populară Ro- 
mînă. (Aplauze).

răși au fost promovați în munci 
de răspundere.

Cu toate succesele obținute în 
munca cu activul mai avem încă 
multe lipsuri.

Una din lipsurile ce se mani
festă la comitetul regional și la 
unele comitete raionale și orășe
nești ca : Moinești. Bacău și ?' 
tele, este aceea că activul e 
folosit sporadic numai în x 
mite acțiuni și- pentru an” 
perioade, că nu se muncește 
manent pentru pregătirea 
tuia cu problemele vieții i 
de organizație și în mod 
bit se manifestă lipsa de 
care economică a acestora 
această cauză mulți din c 
formează aclivui nu pot în 
cu competență activitatea 
zilor de tinerel a organiz. 
comerțul de stat, agricult 
ramuri. Tovarășilor din 
gional U.T.M. și din 
menționate mai sus, r> 
place să munceasc 
mai largi de tineret ■ 
aibă de-a face cu un v 
de activiști. Aceasta a 
la slăbirea legăturii cu 
tineret, la metode biro. 
conducere.

Vorbitorul a subliniat 
troiul exercitat de Comitetul 
trai U T M. cu privire la P' 
ma muncii cu activul a for 
Unii membri ai C.C cu 
tovarășii C-tin Cîrțînă și 
Pirvan nu s-au preocupat 
plasările lor de aceste pre 
(Aplauze).

Datorită muncii poli 
șurate, azi in comuna 
sint 10 întovărășiri cu 
de 769 familii ce repr 
la sută din numărul tot. 
podarii.

Trebuie să arătăm că îr 
tă muncă noi nu am nep 
tinerii care nu sînt în 
Noi am reușit ca din 
tineri din comună să a 
peste 400 în întovărășiri 
cole.

In vederea desfășurării . 
condițiuni a campaniei de 
ținere a culturilor de vară ș 
coltat, organizația U T M. a 
nut adunări desch.se în care s- 
prelucrat metodele. înain'ta e 
trebuie folosite și s-au formai 
5 echipe de tineri pentru poleni
zarea artificială a secarei și 6 
grupe de ajutor reciproc. O e- 
chipă formată din trei tineri a 
verificat uneltele agricole. In mo
mentul de față reparațiile unel
telor agricole, secerători, batoze 
de treier sînt complect terminate.

In încheiere vorbitorul a propus 
să se scrie mai multe broșuri din 
activitatea organizațiilor U.T.M. 
fruntașe, iar posturile de radio 
să organizeze programe - 
tinerii din agricultură

De asemenea el a 
Uniunea Tineretului - 
inițieze în vara ace 
țiune patriotică de 
strîngerii recoltele 
agricole de stat și 
lective. mobilizîn1 
50.000 de utemiș 
ceasta import 
(Aplauze).

„Scînfeia tine
29 iunie 1956

desch.se


ucrările celui de-al II-lea Congres al U. T. M.
Raportul de activitate 

al Comisiei centrale de revizie a
Raportul Comisiei de validare
prezentat de tovarășul Lîviu Arhîdeanu

Tovarăși,
Cel de al II-lea Congres al 

Uniunii Tineretului Muncitor este 
un eveniment deosebit de însem
nat în viața organizației noastre, 
în viața întreguiui tineret din Re
publica Populară Romînă. El are 
loc într-o perioadă cînd întregul 
nostru popor muncitor dă viață, 
într-un avînt nestăvilit, istorice
lor hotărîri ale celui de al II-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

In timpul care s-a scurs de la 
Conferința pe țară a U.T.M. din 
Iulie 1954 și pînă în prezent, 
Uniunea Tineretului Muncitor, 
condusă și îndrumată permanent 
de partidul nostru, și-a îndreptat 
întreaga sa activitate spre înde
plinirea sarcinilor stabilite de 
Hotărîrea Biroului Politic ai C.C. 
al P.M.R. cu privire la activitatea 
U.T.M., reușind să obțină rezul 
tate însemnate în mobilizarea mai 
activă a tineretului muncitor de 
Ia orașe și sate în lupta pentru 
construirea vieții noi, socialiste în 
patria noastră.

Congresul nostru va dezbate pe 
larg întreaga activitate a Uniunii 
Tineretului Muncitor și — trecind 
A,n revistă succesele obținute — 
va scoate cu curaj la iveală lip- 
■urile și neajunsurile muncii, va 
ezvălui rădăcinile lor și va sta
li măsurile necesare pentru con- 
aua întărire a organizației noas- 

’ revoluționare de tineret — 
ittnea Tineretului Muncitor.

★
Corniț a centrală de revizie a 
T.M. a avut sarcina să verifice 
ispodăria financiară a C.C. al 
.T.M. și modul cum se asigură 
ipiditatea și regularitatea rezol- 
ării problemelor de către orga

nele centrale ale U.T.M., precum 
și buna funcționare a aparatului 
Comitetului Central.

Bugetul Uniunii Tineretului 
Muncitor a crescut an de an de- 

minaf de sarcinile mereu spori- 
are au stat în fața organizației 
ire. Astfel, comparativ cu a- 
1954, bugetul pe ar.ul 1956 
cut.cu 12,9%. Cît privește 
'ul venituri din bugeiul 

in anul 1955 și în primul 
u al anului 1956, ca ur- 

itît a măsurilor luate de 
U.T.M., a creșterii numă- 

de membri cît și datorită 
preocupării organizațiilor 
pentru încasarea cotiza- 

• la utemiști, s-a reușit ca 
ot mai însemnată din 
s-o reprezinte sumele 
din cotizații. Veniturile 
lin cotizații au crescut 
j 45% comparativ cu 

a? în primul trimestru 
•' -6, această creștere 

' .semnată. In luna 
numărul utemiștilor 

plătit cotizațiile pe 
ă a sporit cu peste 

e aceeași lună a anu- 
Sînt numeroase orga- 

gionale U.T.M. în care 
.ea utemiștilor își plă- 

reguilaritate cotizațiile 
nbru, cum ar fj de pildă 

n regiunea Bacău, unde în 
■artie 1956, peste 88% din 

total al utemiștilor și-au 
cotizația pe luna curentă.

.erea numărului utemiștilor 
ii plătesc cu regularitate 
a de membru oglindește 
a pe o treaptă din ce în 
superioară a calității de 

al U.T.M., a legăturii 
r cu organizația lor. 
de cheltuieli pe anul 1955 
ebi cel pe anul 1956 au 
'mite pe baza sarcinilor 
are au stat în fața or- 
: și ținîndu-se seamă de 

bugetelor în anii pre- 
felul acesta s-a reu- 

precieze cu mai multă 
nevoile financiare ale 
unii Tineretului Munci
se asigure acoperirea 

ievoi avîndu-se în vedere 
economicoasă a fondu-

prezentat de tovarășul Savin Stelian

tatea fondurilor bugetare 
destinate întăririi muncii 
'or regionale și îndeosebi 
telor raionale și orășe- 

U.T.M., școlarizării și 
rcadrelor utemiste, dez- 
mișcării pionierești, tntă- 

propagandei U.T.M. Astfel, 
totalul bugetului U.T.M. pe 

1 1956, 'fondurile alocate co- 
etelor regionale și îndeosebi 

;ie destinate comitetelor raiona. 
» și orășenești U.T.M. au cres- 
ut față de anul 1955 după cum 

rrmează :
— la comitetele regionale 

U.T.M. de la 16,3%—17,1 %;
— la comitetele raionale sătești 

și comitetele orășenești ale U.T.M. 
de la 50,7%-54,7%.

In același timp, au fost re
duse fondurile alocate pentru C.C. 
al U.T.M. de la 13%, cît repre
zentau din bugetul pe anul 1955, 
la 8,7% în 1956.

Restul alocațiilor bugetare au 
'ost destinate pregătirii cadrelor, 

.rvr’tării mișcării pionierești, 
'»i complexului școlar al 

M. de la Otopeni și 
-rirea altor nevoi ale 

L Dacă luăm, de 
'ondurile prevăzute 
rea cadrelor ute- 
• C.C. al U.T.M., 

i crescut în 1956 
ață de anul 1954.
'etului U.T.M. pe 
acterizează prin 

mai mare parte 
ăzute, bugetul 

proporție de

Din analiza execuției bugetare 
pe anul 1955 se desprind urmă
toarele:

In anul care a trecut a existat 
o preocupare mai mare pentru 
cbmplectarea schemei de organi
zare cu numărul de activiști sala, 
riați prevăzut, ceea ce a avut 
drept rezultat o mai bună cuprin
dere a sarcinilor ce trebuiau re
zolvate de organizație. Cheltuielile 
la acest capitol au reprezentat 
97% din fondurile alocate.

O parte însemnată din bugetul 
U.T.M. pe anul 1955 (peste 12%) 
o reprezintă cheltuielile care au 
fost nrreszre pentru deplasările 
ac'.iviș.iior pe teren, deplasări fă
cute cu scopul îndrumării și con
trolului organelor și organizațiilor 
U.T.M., pentru întărirea legături
lor lor cu masele de tineri în ve
derea mobilizării acestora la în
deplinirea sarcinilor mari și de 
răspundere trasate de partid Uni
unii Tineretului Muncitor. Astfel, 
la Comitetul Central și la comite
tele regionale U.T.M., cheltuielile 
cerute de îndeplinirea planului de 
deplasări s-au realizat în propor
ție de 97% față de prevederile 
la acest capitol din buget.

Fondurile prevăzute pentru pro
pagandă, pentru școlarizarea și 
instruirea cadrelor utemiste, au 
reprezentat peste 20% din bugetul 
U.T.M. pe anul 1955. Cheltuielile 
destinate pregătirii cadrelor în 
școlile C.C. al U.T.M. s-au reali
zat în 1955 în proporție de 95% 
față de prevederi.

Cheltuielile administrative-gos- 
podărești prevăzute' în bugetjil 
pe anul 1955 au fost mult mai 
reduse decît în anul 1954. Din 
totalul fondurilor prevăzute în 
1955 pentru aceste nevoi s-a 
cheltuit 88%, realizîndu-se o eco
nomie de 12% (la rechizite, chel
tuieli pentru convorbiri telefonice 
etc.). Aceasta dovedește crește
rea preocupării organelor U.T.M. 
pentru cheltuirea economicoasă a 
fondurilor organizației.

De altfel, pentru a determina 
folosirea rațională a fondurilor, 
C.C. al U.T.M. a mai luat și alte 
măsuri care au dus la continua 
întărire a disciplinei financiare, 
îndeosebi după Conferința pe tară 
a U.T.M.

Astfel, încă din anul 1954 s-a 
îmbunătățit evidenta bugetară, 
reușindu-se să se urmărească mai 
operativ realizarea sarcinilor fi- 
nanciare-bugetare în toate orga
nizațiile și instituțiile U.T.M. Toți 
ordonatorii de credite au prezen
tat — începînd din 1954 — dări 
d-e seamă trimestriale care au fost 
analizate cu șefii contabili din 
regiuni.

Aplicarea măsurilor luate de 
C.C. al U.T.M. cît și instruirea în 
mai mare măsură a cadrelor 
U.T.M. din munca financiară-gos- 
podărească de la regiuni, au avut 
ca rezultat o mai justă folosire 
a fondurilor și bunurilor organi
zației.

Tovarăși,
Din analiza îndeplinirii bugetu

lui U.T.M. pe anul 1955, rezultă 
preocuparea sporită ce a existat 
pentru folosirea fondurilor orga
nizației în scopul îmbunătățirii 
muncii în principalele domenii din 
activitatea U.T.M., rezultă grija 
sporită de care dau dovadă orga
nele U.T.M. pentru utilizarea ra
țională a fondurilor.

In activitatea financiară-gospo- 
dărească a U.T.M. există încă Și 
unele lipsuri, pentru remedierea 
cărora va trebui muncit în viitor.

De pildă, în domeniul încasării 
cotizațiilor, situația care mai exis
tă încă în unele organizații U.T.M 
nu poate fi apreciată ca satisfă
cătoare atîta timp cît mai sînt 
unii utemiști ce nu-și îndeplinesc 
cu regularitate această îndatorire 
statutară. Asemenea utemiști se 
găsesc în unele organizații din 
regiunile Iași, Craiova, Baia Mare 
și altele. Multe organizații U.T.M. 
sînt rămase în urmă cu încasarea 
cotizațiilor și din cauză că nu 
este organizată temeinic munca 
de strìngere a cotizaților la ter
menele stabilite, deși utemiștii 
sînt conștient de îndatoririle ce 
le revin. Deseori se întîmplă ca 
utemiștii să umble multe zile 
după secretarul organizației de 
bază U.T.M. pînă reușesc să-și 
achite cotizația.

Este necesar ca acele organe ȘÎ 
organizații U.T.M. în care există 
asemenea situații să înceteze^ a 
mai considera sarcina încasării 
cotizaților drept o problemă,.ad
ministrativă“, fără însemnătate. 
Educarea utemiștilor pentru a-i 
face să înțeleagă însemnătatea 
îndeplinirii sarcinii statutare — 
plata cotizației de membru, este 
o sarcină de care organele și or
ganizațiile U.T.M. trebuie să se 
preocupe in permanentă. Fiecare 
utemist plătindu-și la timp și cu 
regularitate cotizația de membru 
întărește și prin aceasta legătura 
sa cu organizația din care face 
parte, își îndeplinește una din 
elementarele îndatoriri ale ute- 
mistului. De aceea trebuie ca și 
acele organe și organizații U.T.M. 
ce sînt rămase în urmă cu înca
sarea cotizațiilor să ducă o mun
că politică susținută în rîndul 
utemiștilor care au restanțe _ în 
plata cotizației spre a-i determina 
și pe aceștia să-și îndeplinească 
cu regularitate, conștiincios, a- 
ceastă îndatorire statutară. Ar.fi 
bine dacă în adunările generale 
ale organizațiilor U.T.M. s-ar dis
cuta periodic felul cum își înde
plinesc utemiștii și această înda
torire. Secretarii organizațiilor de 
bază U.T.M. sînt chemați nu

numai să strìnga la timp cotiza
țiile de membru, dar să și asi
gure decontarea sumelor prove
nite din cotizații la termenele 
stabilite prin instrucțiunile C.C. 
al U.T.M.

In ceea ce privește folosirea 
fondurilor alocate din bugetul 
U.T.M. pe anul 1955, unele co
mitete regionale și raionale 
U.T.M. ' ' ' '
munca pentru îndeplinirea unor 
sarcini 
n-au utilizat în întregime aloca
țiile bugetare făcînd așa zise 
„economii“. De pildă, comitetele 
raionale sătești ale U.T.M. au fo
losit numai 80% din fondurile ce 
te-au fost alocate în 1955 pentru 
deplasările activiștilor în organi
zațiile de bază U.T.M. Aceasta 
înseamnă că tocmai la comiietele 
raionale care au răspunderea di
rectă de a conduce și mobiliza or
ganizațiile de bază U.T.M. la în
deplinirea sarcinilor mari care 
au stat în fata organizației, toc
mai aici activiștii s-au deplasat 
mai puțin pe teren.

La fel au procedat unele co
mitete regionale și raionale U.T.M. 
și cu fondurile alocate pentru 
instruirea secretarilor organizații
lor de bază U.T.M., a propagan
diștilor și a instructorilor de pio
nieri. De exemplu, comitetul re
gional U.T.M. Cluj, în anuil 1955 
a folosit numai 36% din bugetul 
alocat pentru instruirea instruc
torilor de pionieri. Comitetul re
gional Craiova a cheltuit numai 
58% din bugetul ce i s-a reparti
zat pentru instruirea secretarilor 
organizațiilor de bază U.T.M. și 
a propagandiștilor. Aceasta în
seamnă că în regiunea Cluj, în 
regiunea Craiova și în alte re
giuni unde s-a folosit practica 
acestor așa zise economii, în anul 
care a trecut, un număr însemnat 
de secretari ai organizațiilor de 
bază U.T.M., propagandiști și 
instructori de pionieri au rămas 
neinstruiți cu probleme importan
te, curente ale muncii U.T.M.

Pot fi oare socotite ca un me
rit al acestor comitete regionale 
și raionale U.T.M. așa zisele „e- 
conomii“ făcute pe socoteala ne- 
îndeplinirii anumitor sarcini de 
organizație ? Desigur că nu !

Fără doar și poate că nefolo- 
sirea în întregime a fondurilor 
destinate instruirii cadrelor a in
fluențat în rău asupra nivelului 
muncii în multe organizații 
U.T.M. și de pionieri din aceste 
regiuni.

Vina pentru nefolosirea acestor 
fonduri revine însă și C.C. al 
U.T.M. care n-a luat măsuri ope
rative și hotărîte pentru a deter
mina ca și în aceste regiuni și 
raioane fondurile destinate
1955 instruirii cadrelor să 
utilizate în întregime.

Trebuie vorbit de asemenea Și 
despre faptul că au existat lip
suri Și în ceea ce privește în
drumarea și controlul pe teren 
a muncii de gospodărire a fon
durilor și bunurilor organizației. 
Secția Gospodărie a C. C. al 
U.T.M. n-a îndrumat în măsură 
suficientă pe teren munca comi
tetelor regionale și orășenești 
U.T.M. în domeniul financiar 
gospodăresc, mulțumindu-se une
ori numai cu îndrumarea de ia 
centru. Aceasta a determinat ca 
și îndrumarea și controlul exer
citat de comitetele regionale a- 
supra raioanelor și comitetelor 
orășenești să fie slabe. Unele gre. 
șeii și nereguli în gospodăria fi
nanciară a comitetelor raionale 
și orășenești U.T.M. au fost po
sibile tocmai datorită nepricepe
rii în muncă a unor gestionari 
din cauza slabei lor instruiri.

Pe viitor va trebui întărită con
tinuu munca de îndrumare și con
trol pe teren asupra gospodăririi 
fondurilor și bunurilor organiza
ției, îndeosebi la comitetele raio
nale și orășenești U.T.M., ca să 
se asigure pretutindeni folosirea 
lor rațională. In fata organelor 
și organizațiilor U.T.M. bebuie 
să stea și pe mai departe sarcina 
de a întări continuu disciplina fi- 
nanciară-bugetară, de a 
cea mai mare grijă, cu , 
răspundere și economie fondurile 
și bunurile organizației.

In baza verificărilor făcute a- 
supra gestiunii financiare a C.C. 
al U.T.M. pe anii 1954—1955 și 
pe primul trimestru al anului
1956 — Comisia centrală de re
vizie a U.T.M. este în măsură să 
raporteze Congresului despre mî
nuirea corectă a fondurilor și ad
ministrarea cu grijă a bunurilor 
materiale și despre îndeplinirea 
în cea mai mare parte a sarcini
lor care-i reveneau Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Muncitor în domeniul financiar- 
gospodăresc.

Tovarăși,
Pe baza hotărîrii Plenarei a 

Il a a C.C. al U.T.M. din februa
rie 1955 organizațiile U.T.M. au 
efectuat preschimbarea documen
telor utemiștilor. Această acțiune 
a dus la creșterea și întărirea în
tregii munci de organizație. Cu 
acest prilej un număr însemnat 
de utemiști care aveau înainte o 
slabă activitate au fost antrenați 
în îndeplinirea sarcinilor care 
stau în fața organizației făcînd să 
crească simțitor contribuția ute
miștilor și tineretului la îndepli
nirea hotărîrilor partidului și gu
vernului.

Un însemnat rezultat al acțiu
nii de preschimbare a documen
telor de U.T.M. îl constituie fap
tul că în marea majoritate a or
ganizațiilor U.T.M., s-a pus or-

ale
neorganizînd temeinic

importante ce le reveneau

dine în evidența membrilor 
U.T.M. Aceasta are o deosebită 
însemnătate pentru întreaga mun
că a Uniunii Tineretului Mun
citor.

Cu toate aceste rezultate pre
țioase care s-au ob{inut se mai 
ivesc încă în unele organizații de
ficiente în păstrarea evidenței 
membrilor. Ele își au rădăcina în 
nerespectarea de către unele or
gane și organizații U.T.M. a nor
melor stabilite de C.C. al U.T.M. 
cu privire la evidența membrilor. 
Mai sînt încă unii utemiști care 
nu cunosc normele de evidență 
și de aceea cînd pleacă dintr-un 
loc de muncă într-altul nu-și fac 
formele de mutare. Din această 
pricină ei nu participă uneori timp 
îndelungat la acțiunile organiza
ției, în noul lor loc de muncă.

Este necesar de asemenea ca 
unele comitete raionale și orășe
nești U.T.M., cum este de pildă 
cel de la Reșița, să pună capăt 
ușurinței și lipsei de grijă 
care mai dau dovadă 
mînuirea și păstrarea 
lor organizației.

Tovarăși,
C.C. al U.T.M. s-a 

organizeze o mai bună funcționare 
a aparatului său, reușind să obțină 
rezultate mai ales privind îmbu
nătățirea legăturii activiștilor săi 
cu terenul. Fiind îndrumați îndea
proape, activiștii C.C. merg acum 
des pe teren și ajută mai conciet 
activitatea organelor și organiza
țiilor U.T.M., muncind cu mai 

și perseverență

de 
înuneori 

documenle-

străduit să

in 
fie

folosi cu 
spirit de

tiiior U.T.M., 
multă energie 
pentru lărgirea și întărirea in
fluentei U.T.M. în rîndul maselor 
de tineret.

O dovadă a creșterii influenței 
U.T.M. în rîndul tineretului o 
constituie și numărul tot mai 
mare de scrisori primite la C.C. 
din partea utemiștilor, a tinere
tului, a pionierilor și copiilor.

In multe scrisori, tinerii își îm
părtășesc plini de emoție succe
sele obținute în muncă, sau vin 
cu propuneri prețioase pentru îm
bunătățirea muncii în fabrica, 
școala, facultatea, satul lor.

Vin scrisori și de la tineri cer
cetători care fac cunoscute C.C. 
al U.T.M. invențiile și inovațiile 
lor solicitînd ajutorul organizației 
pentru a și le vedea mai repede 
înfăptuite; ei sînt mî-nati de do
rința de a-și da contribuția la în
deplinirea sarcinilor puse de par
tid pentru continua perfecționare 
a tehnicii în producție.

Multe scrisori sînt trimise de 
tineri entuziaști, hotărîți, care.și 
exprimă dorința de a merge să 
muncească pe șantierele socialis
mului încredințate de partid ti
neretului ca semn al încrederii în 
elanul clocotitor, în energia nese
cată a tinerei noastre generații.

Trimit scrisori și mulți tineri 
care nu se împacă cu lipsurile 
existente în locurile lor de mun
că, scrisori care au menirea să 
determine luarea măsurilor nece
sare pentru lichidarea deficiențe
lor. De pildă, scrisoarea trimisă 
de tînărul Pătrașcu Ion, de pe un 
șantier al tineretului a fost de un 
real folos; în ea se arăta cum 
era frînat elanul de muncă al 
brigadierilor din pricina delăsării 
unor tovarăși din conducerea șan
tierului care nu se îngrijeau de 
aprovizionarea la timp cu mate
riale a lucrărilor. Fiind sezisați 
tovarășii din ministerul care răs
punde de acest șantier, s-au luat 
măsuri care au dus la remedierea 
în scurt timp a lipsurilor.

Pionierii și școlarii mai ales, 
trimit multe scrisori în care vor
besc de rezultatele muncii lor, sau 
despre ceea ce își propun să rea
lizeze.

Foarte multe scrisori adresează 
tinerii și copiii — redacțiilor pu
blicațiilor C.C. al U.T.M, și în
deosebi „Scînteii tineretului“. Im- 
bunătățindu-și munca cu scrisorile 
primite de la cititori, redacțiile 
și-au lărgit rețeaua de corespon
denți, determinînd pe mulți din
tre cei care le-au scris prima 
dată să devină cu timpul cores
pondenți activi ai ziarului.

In privința rezolvării scrisori
lor primite de la tineri, C.C. al 
U.T.M. a dovedit uneori lipsă de 
operativitate. Unele secții ale C.C. 
al U.T.M. au întîrziat în mod ne-

justificat rezolvarea problemelor 
ridicate de tineri în scrisorile lor ; 
aceasta și din cauză că Secreta
riatul C.C. al U.T.M. nu a urmă
rit îndeaproape ca secțiile să re
zolve operativ scrisorile ce le.au 
fost încredințate și nu întotdeau
na a rezolvat la timp unele a- 
peluri și contestații primite de la 
utemiști. Au fost cazuri cînd la 
Secretariat au stat timp de 30-40 
zile contestații și apeluri ale ute
miștilor gata cercetate care tre
buiau doar să fie rezolvate. Une
ori hoitărîrile Secretariatului C.C. 
cu privire la aceste contestații 
s-au transmis cu întîrziere comi
tetelor regionale U.T.M. și nu ș-a 
controlat îndeaproape dacă aceste 
hotărîri au fost comunicate ce
lor în cauză.

Nici în redacțiile publicațiilor 
C.C. al U.T.M. nu toți lucrătorii 
manifestă aceeași grijă și răspun
dere pentru rezolvarea scrisorilor 
primite. Redacțiile ziarelor și re
vistelor pentru tineret și copii tre
buie să lucreze cu mai multă o- 
perativitate la rezolvarea scrisori
lor primite, să dovedească mai 
multă grijă și atenție fată de cei 
care scriu ziarului sau revistei și, 
mai ales, să evite a mai trimite 
răspunsuri „tip“, formale.

Tinerii, prin scrisorile lor, se 
adresează cu încredere Comitetu
lui Central și fiecare dintre ei aș
teaptă cu speranță și nerăbdare 
răspuns problemelor ce-1 frămîn- 
tă. De aceea este necesar ca în 
viitor C.C. al U.T.M., așa cum do
vedește grijă și atenție pentru 
cercetarea problemelor pe care le 
ridică tinerii prin scrisori, să do
vedească totodată mai multă ope
rativitate în rezolvarea lor.

Tovarăși,
Vorbind despre munca noastră 

trebuie să raportăm Congresului 
că în activitatea sa Comisia cen
trală de revizie a U.T.M. nu s-a 
situat la înălțimea sarcinilor mari 
și de răspundere pe care le-a avut 
de îndeplinit. Ea n-a reușit să 
exercite un control temeinic, în 
permanentă asupra tuturor dome
niilor de activitate ce-i reveneau. 
De pildă, noi n-am reușit să veri
ficăm sistematic, perioadă cu pe
rioadă, pînă în cele mai mici a- 
mănunte întreaga gospodărie fi
nanciară a C.C. al U.T.M., iar 
reviziile făcute au fost la mari 
intervale de timp.

N-am izbutit să verificăm te
meinic felul cum fuctionează apa
ratul C.C. și să dăm ajutor la îm
bunătățirea funcționării lui.

Aceste lipsuri se datoresc atît 
experienței noastre slabe de mun
că, dar mai ales faptului că numă
rul membrilor Comisiei centrale a 
fost mult prea restrîns față de 
sarcinile mari ce-i reveneau.

De aceea socotim necesar să 
propunem Congresului ca în noua 
Comisie centrală de revizie a 
U.T.M. care va fi aleasă, să fie 
lărgit numărul membrilor ei.

Considerăm că noul Comitet 
Central al U.T.M. care va fi ales 
trebuie să sprijine și să îndrume 
mult mai temeinic ca pînă acum 
activitatea comisiilor de revizie 
ale U.T.M. din regiuni și raioa
ne pentru ca acestea să dea in
tr-adevăr sprijin permanent corni, 
tetelor regionale, raionale și oră
șenești ale U.T.M. în buna gospo
dărire a fondurilor și bunurilor 
organizației ,în lupta pentru lichi' 
darea manifestărilor 
tism și formalism.

In viitor Comisia 
revizie va trebui să 
munca de control în vederea res
pectării disciplinei financiare, a 
aplicării unui regim sever de eco
nomii în folosirea mijloacelor fi
nanciare și materiale, a rezolvării 
în mod just și operativ a scrisori
lor tinerilor, a apelurilor și con
testațiilor utemiștilor și să ajute 
C.C. al U.T.M. în buna organizare 
a funcționării aparatului său. Ea 
trebuie să-și organizeze astfel 
munca îneît să se achite mult mai 
bine de sarcinile ce-i revin.

Traducerea în viată a hotărîri- 
lor care vor fi luate de Congresul 
nostru va duce la mobilizarea și 
mai activă a maselor de milioane 
de tineri constructori ai socialis
mului de la orașe și sate, sub 
steagul partidului, la lupta între
gului nostru popor muncitor pen
tru îndeplinirea sarcinilor celui 
de al II-lea plan cincinal, spre 
binele și înflorirea patriei, pentru 
construirea socialismului în țara 
noastră și apărarea păcii.

Tovarăși,
Permiteți-mi ca din însărcina

rea Comisiei de validare să ra
portez Congresului asupra rezul
tatelor activității comisiei.

In urma verificării documente
lor, Comisia de validare a cons
tatat că alegerea delegaților la 
cel de al II-lea Congres al U.T.M. 
s-a făcut în conferințele organi
zațiilor regionale și în conferința 
organizației orășenești U. T. M. 
București, respectîndu-se întocmai 
normele de reprezentare stabilite 
de C.C. al U.T.M. Comisia a con
statat că toți delegații au fost 
aleși prin vot secret întrunind 
majoritatea necesară de voturi.

Conferințele regionale și con
ferința orășenească U.T.M. Bucu
rești s-au desfășurat în condițiile 
muncii pline de avînt a tineretu
lui tării noastre, care, alături 
de întregul popor muncitor, luptă 
pentru înfăptuirea hotărîrilor isto. 
rice ale celui de al II-lea Congres 
al partidului.

La cel de al II-lea Congres al 
său, Uniunea Tineretului Muncitor 
se prezintă ca un puternic deta
șament de luptă, strîns unit în 
jurul Partidului Muncitoresc Ro
mîn. Uniunea Tineretului Munci
tor. continuatoarea tradițiilor de 
luptă ale Uniunii Tineretului Co
munist, și-a dobîndit dragostea 
întregului popor prin participarea 
sa plină de abnegație la lupta 
pentru construirea socialismului 
în țara noastră. Rezultatele obți
nute de organizația noastră, da
torită conducerii înțelepte, pă
rintești a partidului, au dus la 
creșterea autorității și prestigiu
lui Uniunii Tineretului Muncitor 
în masele largi ale tineretului pa
triei noastre.

In perioada dintre cele două 
Congrese numărul membrilor 
U.T.M, a crescut de la 649.885 
utemiști îndată după reînscrierea 
generală a membrilor din 1949, 
la 1.206.506 astăzi, cuprinși în 
33.074 organizații de bază.

La Congres au fost aleși 912 
delegați din toate ramurile de 
producție și sectoarele de activi
tate. Delegații la Congres sînt 
utemiști care s-au evidențiat în 
muncă, fruntași în producție, ino
vatori, raționaliz-atori, tineri din 
uzine și fabrici, din stațiuni de 
mașini și tractoare și gospodarii 
de stat, din gospodării colective 
și întovărășiri, tineri țărani frun
tași ai recoltelor bogate, tineri 
merituoși din domeniul creației 
artistice, cei mai harnici elevi și 
studenti, tineri care au dovedit 
prin comportarea lor că sînt demni 
să reprezinte tineretul muncitor la 
Congresul U.T.M.

Dintre delegații la Congres 
sînt: 433 muncitori, 79 ingineri și 
tehnicieni, 177 țărani muncitori, 
15 lucrători din presă, artă și li
teratură, 105 funcționari, militari 
și intelectuali, 65 elevi și studenți, 
38 învățători și instructori supe-

riorî de pionieri. Aoeste date re
flectă caracterul larg, reprezenta
tiv al Congresului nostru. Sub în
drumarea partidului au crescut 
din rîndurile utemiștilor și tine
rilor, muncitori destoinici în dife
ritele domenii de activitate care 
au săvîrșit fapte de eroism, care 
sînt mîndria noastră și a întregu
lui popor. Printre delegații la 
Congres se află tînărul miner Mi- 
hai Ștefan de la Petr.ila care în 
ziua de 20 mai 1956 a terminat 
sarcinile ce-i reveneau din al doi
lea plan cincinal, sau tînărul oțe- 
lar de la Hunedoara Lăbuneț Va
ier care împreună cu brigada sa 
a dat în anul 1955, 2600 tone
otel peste plan. Dintre tinerii din 
industria ușoară se află la Con
gres tinerele țesătoare fruntașe 
Petre Z. Maria, Alexovici Antoa- 
neta și altele.

De la sate au venit la Congres 
numeroși fruntași ai recoltelor 
bogate printre care și tov. Sighi- 
cea Gheorghe de la gospodăria 
agricolă colectivă „Făclia“ din 
regiunea Constanta, care a reali
zat în 1955 350 zile-muncă, iar 
în acest an pînă în prezent 150 
zile-muncă.

Printre delegați sînt numeroși 
ingineri și tehnicieni ca de pildă, 
tov. Croicu Dumitru de la „Gri- 
vifa Roșie" care a aplicat cu suc
ces pentru prima dată în țara 
noastră metoda de sudare a ca- 
zanelor de aburi. La fel este dele
gată la Congres tînăra studentă 
Arrrașu Margareta din anul II de 
la Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza“ din Iași care este fruntașă 
la învățătură și în munca de 
U T.M. Sînt delegați la Congres 
tineri artiști și scriitori talentaț 
cum sînt poetul Brad Ioan, Tot 
Elisabeta, artistă l.a Teatrul Se
cuiesc de Stat din Tg. Mureș, No. 
vaceschi Grigore, actor la Teatrul 
Nafional „Ion Luca Caragiale“ 
din București, Valentin Loghin, 
artist al Teatrului de Operă și Ba
let al R.P.R.

Cu mîndrie trebuie să raportăm 
că în rîndul delegatilor sînt 83 
de tovarăși pe pieptul cărora stră
lucesc ordine și medalii ale 
R.P.R., unii dintre delegați fiind 
decorați de 2-3 ori. Aceste dis
tincții sînt o mărturie a muncii 
pline de abnegație a tinerilor pa- 
trioți ai țării noastre, o dovadă 
a prețuirii de care se bucură ti
neretul în țara noastră.

Participarea la Congres a nu
meroși tineri de frunte din toate 
domeniile de activitate dovedește 
grija nemărginită a partidului și 
guvernului pentru tînăra noastră 
generație, care se bucură de toate 
condițiile necesare pentru o mun
că rodnică și o dezvoltare sănă
toasă. Grija statului democrat- 
popular pentru a da posibilitate 
tinerilor să învețe ca și avîntul 
tineretului nostru spre știință îl 
arată și faptul că printre dele
gații la Congres sînt: 177 absol-

venți ai școlilor profesionale, 216 
ai școlilor medii și 58 ai institute
lor superioare de învățămînt, a- 
fară de un mare număr de dele
gați care urmează in prezent școli 
medij și superioare .cu sau fără 
frecventă.

O dovadă vie a devotamentului 
Uniunii Tineretului Muncitor pen
tru Partidul Muncitoresc Romîn o 
constituie miile de utemiști care 
au devenit membrii și candidați 
de partid. Pentru fiecare utemist 
nu există dorință mai fierbinte 
decît aceea de a deveni membru 
al Partidului clasei noastre mun
citoare. La Congresul nostru au 
fost aleși 495 delegați membr 
și candidați de partid.

Dintre delegați sînt 162 depu- 
tati în sfaturile populare comu
nale, raionale, orășenești, regio
nale cît și în Marea Adunare Na
țională care arată participarea 
activă a utemiștilor și tineretu
lui la gospodărirea și conducerea 
treburilor obștești.

La Congresul nostru participă 
294 fete din industrie, agricultură, 
învătămînt, activiste U.T.M., de
putate în sfaturile populare. A- 
ceasta este o nouă mărturie a 
rolului tot mai însemnat al fe
meilor muncitoare din tara noas
tră care se bucură de aceleași 
drepturi cu bărbații.

Regimul nostru democrat-popu
lar a rezolvat pe baza învățătu
rii marxist-leniniste problema na
țională asigurînd egalitatea în 
drepturi a oamenilor muncii de 
orice naționalitate. La Congresul 
U.T.M. participă 81 delegați din 
rîndul tinerilor maghiari, 22 de
legați din rîndurile tinerilor ger
mani, 31 delegați din rîndul tine
rilor sirbi, ucrainieni și de alte 
naționalități.

După vechimea în U.T.M. situa
ția delegatilor se prezintă astfel: 
472 sînt membri ai U.T.M. din pe
rioada 1945-1949, 364 din perioa
da 1949-1953, iar 76 au devenit 
membri ai U.T.M. după 1953. Pe 
vîrste delegații la Congres se îm. 
part astfel : 158 delegați între 14- 
20 ani, 315 între 21-25 ani, 439 
peste 26 ani.

Tovarăși,
^Comisia de validare raportează 

că din 912 delegați aleși sînt pre- 
zenti la cel de al II-lea Congres 
al Uniunii Tineretului Muncitor 
906, iar 6 sînt absenți motivați.

Intrucit din materialele Comi
siei de validare reiese că la ale
gerea delegafilor la Congresul al 
II-lea al Uniunii Tineretului Mun
citor au fost respectate întocmai 
normele stabilite de Comitelui 
Central al Uniunii Tinerelului 
Muncitor, supunem spre aproba
rea Congresului validarea tuturor 
delegatilor aleși la Congresul al 
II-lea al Uniunii Tineretului Mun
citor.

Trăiască cel de al II-lea Con
gres al Uniunii Tineretului Mun
citor.

CUVÎNTUL DELEGAȚILOR
Cornel Pacoste (Orașul București)

de birocra-

centrală de 
intensifice

Hotărîrea Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., cu privire la mun. 
ca în rîndul studenților, constituie 
pentru studenții noștri, un puter
nic imbold și un program concret 
în munca de pregătire de noi ca
dre calificate, atît de necesare 
patriei noastre.

Organizațiile U.T.M. din insti
tutele de învătămînt superior din 
Capitală au înregistrat în ultimii 
ani succese remarcabile sub direc
ta conducere a organizațiilor de 
partid, reușind să mobilizeze cea 
mai mare parte a studenților în 
rezolvarea cu succes a sarcinii lor 
principale, aceea de a-și însuși 
știința și tehnica înaintată, de 
a-și forma un larg orizont de cu
noștințe, de a deveni construc
tori ai societății socialiste din 
țara noastră.

Noi ne mîndrim cu numărul din 
ce în ce mai mare de studenfi 
fruntași la învățătură, cu realizări 
din ce în ce mai frumoase în 
munca științifică, cu studenți ca, 
Fetița Alex. din anul V de la Ins
titutul Politehnic care a elaborat 
o nouă schemă de bobinat motoa
re care micșorează manopera cu 
50%, Bondar C-tin din anul IV 
de la Institutul de Construcții, 
care a studiat pentru prima oară 
în țara noastră depunerea de alu-

în patria sa — Republica Democrată Germană —Pe peliculă s-a înregistrat încă o imagine. Acasă,
tinărui fotograf iși va aduce aminte cu plăcere de zilele pelrecute la Congresul U T.M.

viuni la gurile Dunării în regim 
turbulent cu agitație de valuri, 
sau ca tînărul Malț George din a. 
nul IV Electrotehnică care a ob
ținut rezultate remarcabile în 
studiul și proiectarea unei ma
șini electromagnetice de calculat 
Și alții.

Cu toate realizările obținute în 
munca organizațiilor U.T.M. stu
dențești din București, s-a obser
vat în ultimii ani o atitudine pa
sivă din partea unor studenti față 
de munca de organizație, lipsă de 
respect fată de disciplina studen
țească.

Una din cauzele acestor lipsuri 
o constituie, așa cum arată Flotă, 
rîrea Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R. și slaba activitate politi 
că dusă de organizațiile noastre 
U.T.M. Informările politice care 
ne-au fost recomandate de C.C. 
al U.T.M. nu au dat rezultate. 
Ele au fost transformate uneori 
în prelegeri de un slab nivel, sau 
în prezentarea seacă a unor eve
nimente interne și internaționale. 
Unele initiative, cum a fost aceea 
de la Institutul Politehnic de a 
se organiza cu ajutorul catedrei 
de materialism dialectic și istoric, 
conferințe cu teme de filozofie le
gate de disciplinele de specialità, 
te, nu s-au bucurat de sprijin nici 
din partea conducerii institutului, 
nici din partea comitetului oră
șenesc U.T.M. București.

In propaganda marxism-leni- 
nismului în rîndul studenților cre
dem că o lipsă serioasă o au și ca
drele de știinje sociale. Sînt lec
ții de marxism-leninism lipsite de 
căldură și pasiune care nu trezesc 
un viu interes în rîndul studen
ților. Toate acestea se datoresc și 
faptului că unele cadre de la cate
drele de științe sociale sînt slab 
pregătite.

O altă problemă asupra căreia 
vreau să mă opresc se referă la 
continutpl învățămîntului nostru 
superior. La multe institute planu
rile de învățămînt cuprind disci
pline care nu-și justifică existența 
sau care se repetă uneori timp de

2-3 ani. Așa este cursul „Teoria 
statului și dreptul“ de la Facul
tatea de științe juridice. Alte 
cursuri au capitole întregi asemă. 
nătoare. Toate acestea au dus la o 
aglomerare nejustificată a planu
rilor de învătămînt.

Aș vrea de asemenea, să spun 
cîteva cuvinte și în legătură cu 
problema legăturilor tineretului 
patriei noastre cu tinerii din lu
mea întreagă. Raportul de activi
tate al C.C. al U.T.M. a subliniat 
în mod just faptul că Uniunea Ti. 
neretului 
partid își 
fectivă în 
ta pentru 
cit al tinerei generații. Cred că și 
voi, dragi tovarăși, ați simțit o 
mare bucurie în momentul cînd 
Bruno Bernini, președintele 
F.M.T.D., a înmînat organizației 
noastre steagul de onoare al Fe
derației. Acest gest ne dă noi im
bolduri pentru a lărgi legăturile 
cu tinerii iubitori de pace din lu
mea mtreagă.

Cu multă satisfacție am aflat 
cu toții de prezența în mijlocul 
nostru a delegației Tineretului 
Popular din Iugoslavia și ne-au 
bucurat mult cuvintele de priete
nie adresate Congresului nostru 
de tov. Soskici Budislav. Aceas
ta va contribui desigur la dezvol
tarea și întărirea legăturilor tra
diționale frățești dintre tineretul 
romîn și iugoslav. Vizita delega
ției guvernamentale iugoslave în 
țara noastră, în frunte cu tova
rășul Iosip Broz-Tito, precum și 
publicarea declarației comune ro- 
mîno-iugoslave, a produs o mare 
bucurie și în rîndurile tineretului 
nostru. Noi vedem în această de
clarație un important document 
al prieteniei dintre țările noastre, 
fapt pe care l-au subliniat deopo
trivă tovarășii Gh. Gheorghiu- 
Dej și Iosip Broz-Tito, în cuvîn- 
tările rostite la mitingul din 26 
iunie. Fără îndoială că prietenia 
și solidaritatea tineretului țărilor 

va dezvolta necon-

Muncitor, călăuzită de 
aduce o contribuție e- 

cadrul F.M.T.D., la lup- 
pace și un viitor feri-

noastre se 
tenit.

Safutui Ligii Tineretului Muncitor
Dragi prieteni,
Apreciem amabila dvs. invita

ție la cel de-al II-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Muncitor din 
Republica Populară Romînă, dar 
regretăm că nit vom putea să 
profităm de ea din cauza actua
lelor restriefii asupra eliberării 
pașapoartelor în tara noastră.

Vă dorim succes în munca

din S. U. A.
Congresului 
rile noastre
Sîntem siguri că va sosi vremea 
cînd călătoriile între toate țările 
vor fi recunoscute ca un d'-nt 
natural al tuturor popoarelm.

Cu salutări frățești,
LIGA TINERETULUI MUNCI

TOR DIN S.U.A.

și vă trimitem ur> 
cele mai cordiale.

a tineretului“
29 iunie 1956


