
încheierea lucrărilor celui de al II-lea Congres al U.T.M.
Cuvîntarea tovarășului 6h. Gheorghiu-Dej 

la cel de al ll-lea Congres al U. T. M.
Dragi tovarăși,
Permiteți-mi ca, în numele și din însărci

narea Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, să aduc un fierbinte sa
lut celui de al doilea Congres al Uniunii 
Tineretului Muncitor și, prin el, celor peste 
î.200.000 utemiști, întregului tineret al pa
triei noastre, luptător entuziast și înflăcă
rat pe frontul construcției pașrzce, socia
liste.

Uniunea Tineretului Muncitor, organiza
ția revoluționară a tineretului nostru, este 
continuatoarea glorioaselor tradiții de luptă 
ale Uniunii Tineretului Comunist, De-a lun
gul celor 35 de ani ai existentei sale, par
tidul nostru a vegheat cu dragoste și grijă 
părintească la apărarea intereselor vitale ale 
tineretului, la educarea acestuia în spiritul 
dragostei față de popor, a credinței în cauza 
socialismului.

Sub stăpînirea burgheziei și moșlerimii ti
neretul ducea o viată de mizerie, era ținut 
în stare de înapoiere, lipsit de cele mai ele
mentare drepturi cetățenești. Floarea tine
retului pierea în războaie tîlhărești pentru 
o cauzi străină intereselor poporului.

Bujghezia și moșierimea au creat nume- 
roa’6 grupări și organizații reacționare fas- 
•aiite pentru a întuneca mintea tineretului 
prin lozinci demagogice, diversioniste, a-i 
otrăvi spiritul cu nationalism și misticism 
și a-1 atrage pe un făgaș opus intereselor 
sale și intereselor generale ale poporului.

Singurul apărător consecvent al interese
lor tineretului a fost partidul clasei munci
toare — Partidul Comunist. Sub conduce
rea încercată a Partidului Comunist din Ro- 
mînia. Uniunea Tineretului Comunist a mo
bilizat tineretul la luptă împotriva exploa
tării și mizeriei, împotriva fascismului și 
a folosirii tineretului drept carne de tun. 
Partidul și U.T.C. au luptat spre a feri ti
neretul de otrava fascistă, a-i arăta calea 
luptei pentru adevăratele sale interese, ca
lea luptei pentru democrație, pentru pace 
și socialism. Tineretul a dat nenumărate 
jertfe pentru cauza eliberării poporului din 
lanțurile robiei capitalisto-moșierești. Pilda 
luminoasă a zeci și zeci de eroi uteciști în
suflețește tineretul nostru în munca și lupta 
sa pentru fericirea poporului, pentru Tnf’.o- 
rirea patriei. v

Vieții de robîe șî chin a tineretului I-ai'f- 
pus capăt mărețele transformări revoluțio
nare prin care a trecut patria noastră după 
23 August 1944. Ziua eliberării naționale a 
marcat o piatră de hotar și în viața tine
retului nostru.

Neuitată va rămîne contribuția adusă de 
tineretul nostru, în frunte cu uteciștii și sub 
conducerea Partidului Comunist Romîn, la 
înfăptuirea insurecției armate din 23 August 
1944, eroismul de masă manifestat de tine
retul nostru, atît pe frontul antihitlerist cit 
și în anii luptei pentru instaurarea și con
solidarea puterii populare. Masele de tineri 
au răspuns cu entuziasm și devotament la 
chemările partidului. N-a fost acțiune poli
tică întreprinsă de partid în cei 12 ani care 
au trecut de la eliberarea țării, la care ti
neretul să nu-șî fi adus din plin contribu
ția, dovedîndu-$î patriotismul și spiritul do 
sacrificiu. Partidul, poporul nostru muncitor 
privesc cu încredere tineretul patriei și se 
mîndresc cu faptele lui eroice.

Tineretul reprezintă o forță uriașă a dez
voltării sociale; aceasta atît datorită greu* 
tații specifice pe care o au milioanele de ti- 
tieri ai patriei noastre, cît și datorită dina
mismului și combativității proprii tinere
tului.

Partidul a unit în Jurul său șl a condus 
la luptă majoritatea covîrșitoare a tineretu
lui datorită atracției irezistibile pe care a 
exercită asupra tineretului țelurile nobile 
pentru a căror înfăptuire luptă partidul. „Nu 
e oare firesc — spune Lenin — că la noi, 
în partidul revoluției, precumpănește tine
retul ? Noi sîntem partidul viitorului, iar 
viitorul aparține tineretului. Noi sîntem 
partidul Inovatorilor, iar pe inovatori tot
deauna tineretul îi urmează mai cu dragă 
inimă. Noi sîn.tem partidul luptei pline de 
abnegație, iar la lupta plină de abnegație 
totdeauna tineretul merge primul“.

Tineretul nostru trăiește azi cea mai mă
reață epocă din istoria patriei noastre — 
epoca construirii socialismului — care creea
ză tineretului posibilități nelimitate de ma
nifestare a energiei sale creatoare, a entu
ziasmului și patriotismului său fierbinte, a 
dorinței șale de a săvîrși fapte mari. Toate 
aceste minunate trăsături ale tinerei gene
rații. stimulate și dezvoltate de Uniunea 
Tineretului Muncitor, rodesc azi în marile 
victorii ale construcției socialiste în patria 
noastră liberă.

Partidul, poporul nostru, dau o înaltă pre
țuire aportului pe care l-a adus Uniunea Ti
neretului Muncitor în mobilizarea maselor 
largi de tineret la îndeplinirea primului nos

tru cincinal, la succesele construcției noas
tre economice, culturale și de stat. O adevă
rată epopee a muncii dîrze, pline de abnega
ție și eroism au scris-o zecile de mii de 
brigadieri de pe șantierele Agnita-Botorca, 
Salva-Vișeu, Bumbești-Livezeni, constructo
rii fabricii de rulmenți de la Bîrlad, ai uzi
nei cocso-chimice de la Hunedoara, ai căilor 
ferate Ozana-Cracău și Cerna-Jiu.

Zeci de mii de tineri au făcut să cloco
tească munca entuziastă, creatoare, pe ma
rile șantiere naționale, înălțînd uzine și hi
drocentrale, construind poduri și căi ferate.

Desfășurîndu-și activitatea sub conduce
rea directă a partidului. Uniunea Tinere, 
tului Muncitor a adus o importantă contri
buție la educarea comunistă a tineretului. 
In multe sectoare ale construcției socialisto, 
în diferite munci în aparatul de partid și de 
stat activează cadre crescute și educate de 
U.T.M. Zeci de mii de inovatori, raționali
za tori, fruntași ai întrecerii socialiste în in
dustrie și fruntași ai recoltelor bogate, lup
tători înflăcărați pentru transformarea so
cialistă a agriculturii, studenți și elevi frun
tași. tineri ingineri, agronomi, profesori, me
dici, oameni de știință, scriitori și artiști 
ce-și închină toate forțele dezvoltării econo- 
miei și culturii — aceștia sînt fruntașii ti
nerei generații cu care se mîndresc parti
dul, poporul nostru muncitor.

Uniunea Tineretului Muncitor dezvoltă tof 
mai larg contactele și colaborarea priete
nească cu tineretul iubitor de pace din toate 
țările lumii Participînd cu succes la Festi
valurile Mondiale ale Tineretului, la diferi
tele manifestări politice, culturale și spor
tive internaționale, reprezentanții tineretu
lui nostru aii făcut larg cunoscute pește ho
tare înflorirea talentului și capacităților 
creatoare ale tineretului din Republica Popu
lară Romînă în anii puterii populare.

Uniunea Tineretului Muncitor întărește în 
permanență legăturile cu gloriosul Comso- 
mol Leninist, din experiența căruia trage 
bogate învățăminte, dezvoltă legăturile fră
țești cu organizațiile de tineret din țările 
socialiste, cu organizațiile democratice de ti
neret din toate țările lumii. Tineretul mun
citor din Republica Populară Romînă și în
tregul popor se bucură sincer că. odată cu 
restabilirea relațiilor prietenești dintre Re
publica Populară Romînă și Republica Popu
lară Federativă Iugoslavia, s-au restabilit și 
legăturile de prietenie și colaborare între 
Uniunea Tineretului Muncitor și Uniunea 
Tineretului Popular din Iugoslavia — or
ganizația bravului tineret al Iugoslaviei so
cialiste. în prezent sînt create toate condi
țiile pentru dezvoltarea continuă a acestor 
legături în interesul comun al tineretului și 
al popoarelor țărilor noastre.

în cei doi ani care au trecut de la publi
carea Hotărîrii Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R. cu privire la activitatea Uniunii Ti
neretului Muncitor și de la conferința pe 
țară a U.T.M., în munca Uniunii Tineretu
lui Muncitor s-au realizat progrese incon
testabile. Ele ou ne pot face însă să trecem cu 
vederea neajunsurile muncii partidului în 
rîndurile tineretului și lipsurile care dăinuie 
în activitatea Uniunii Tineretului Muncitor.

Care sînt lipsurile principale ale muncii 
partidului și U.T.M.-ului în rîndurile tine
retului ?
. Marile transformări revoluționare din ul

timul deceniu au atras tineretul Ia o parti
cipare tot mai activă la viața obștească; 
politica partidului este însușită de masele 
largi ale tineretului. Cu toate acestea, cu
prinderea organizatorică a maselor tineretu
lui a rămas în urma influenței noastre poli
tice asupra lor. Aceasta se referă în primul 
rînd la tineretul sătesc și, în parte, la tine
retul din industrie.

Cauza acestei stări de lucruri constă în 
lipsa unei preocupări sistematice, continue, 
pentru munca politico-organizatorică în rîn
durile tineretului. Unele organe și organi
zații de partid manifestă tendința de a lăsa 
organizațiile U.T.M. să se descurce cum pot, 
deși partidul a subliniat nu odată că îndru
marea și sprijinirea organizațiilor de U.T.M. 
este una din sarcinile principale ale parti
dului. Lipsa unei munci permanente, răb
dătoare cu tineretul înseamnă de fapt sub
aprecierea rolului tineretului în construcția 
socialistă. Fără a munci zi de zi cu tinere
tul, în primul rînd cu organizațiile U.T.M., 
nu poate fi descoperită și generalizată ex
periența înaintată a acestora, spre a deveni 
un bun al întregului tineret, nu pot fi aju
tate organizațiile U.T.M. să-și ridice munca 
la un nivel superior.

Sarcinile mărețe trasate de cel de-al doi
lea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn 
pun In fața Uniunii Tineretului Muncitor 
cerințe sporite, ridică cu deosebită ascu
țime necesitatea lichidării lipsurilor existen
te în activitatea Uniunii Tineretului Mun
citor. Congresul a trasat sarcina înlăturării 

deficiențelor serioase Jn educația politică și 
ridicarea culturală a tineretului, a cerut or
ganizațiilor de partid și, sub conducerea lor, 
organizațiilor de U.T.M. să acorde atenția 
principală participării active a tineretului la 
lupta pentru realizarea celui de-al doilea 
cincinal.

Congresul al II-lea al P.M.R. a cerut orga
nelor de partid să ajute organizațiile U.T.M. 
în găsirea unor forme cît mai atrăgătoare, 
specifice muncii în rîndurile tineretului, eli
min în»d șablonul, tendințele de copiere me
canică a metodelor de muncă proprii orga
nizațiilor de partid sau sindicale.

Lipsurile muncii organizațiilor de partid 
șî U.T.M. în rîndurile tineretului se mani
festă, în al doilea rînd, prin insuficienta 
atenție acordată muncii politice de masă, 
vii, combative, diferențiate pentru diverse 
categorii ale tineretului.

Munca educativă a . Uniunii Tineretului 
Muncitor este lipsită de continuitate; în-, 
deosebi se neglijează munca politico-educa- 
tivă în rîndurile tinerilor din afara organi
zațiilor U.T.M. Nu este de mirare că acolo 
unde este neglijată munca de educație poli
tică și cultural-educativă slăbește capacita
tea de mobilizare a organizațiilor de U.T.M 
și s« fac simțite influențele ideologiei 
străine.

Cine ar putea nega interesul arzător al 
tineretului față de problemele internațio 
na’.e, dorința sa fierbinte de a-și închina 
toate forțele luptei pentru pace, pentru apă
rarea și înflorirea patriei 1 Dar au făcut 
oare organizațiile de partid și Uniunea Ti
neretului Muncitor tot ce era necesar pen
tru a clarifica tineretului principalele eveni
mente internaționale, problemele actuale ale 
luptei pentru pace? Este limpede că nu.

In vremea noastră are loc un mare avînt 
al forțelor păcii și socialismului. Țările so
cialiste cuprind în prezent 25% din supra, 
fața globului și 37% din populația lumii, 
se lărgește continuu zona păcii, cuprinzînd 
un mare număr de țări socialiste și nesocia- 
liste din Europa și Asia. Succese importante 
au fost dobîndite în ultimele luni în des
tinderea încordării internaționale, în urma 
inițiativelor U.R.S.S. și altor țări socialiste. 
Cu toate acestea marile monopoluri, fabri
canții de armament, cercurile agresive își 
continuă uneltirile. De aceea este necesară 
întărirea vigilenței popoarelor iubitoare de 
pace. Este necesară ridicarea la un nivel 
mai înalt a muncii de educație patriotică 
a tineretului, în scopul creșterii unor ce*ă- 
țeni cu înaltă conștiință politică și morală, 
apărători dîrzi ai cuceririlor revoluționare 
ale poporului, ai independenței și suverani
tății patriei, luptători hotărîți pentru conti
nua consolidare a puterii populare.

Tovarăși,
Multe sute de mii de tineri lucrează în 

fabrici, uzine, mine, pe șantierele patriei 
noastre. Tn centrul preocupărilor organiza
țiilor de tineret în industrie trebuie pusă 
lupta pentru progresul tehnic, pentru însu
șirea tehnicii noi și folosirea din plin a teh
nicii existente, pentru ridicarea continuă a 
calificării profesionale a tineretului.

Cui ritt-i este cunoscut puternicul interes 
al tinerilor pentru tehnică 1 Oricine poate 
să-și dea seama de uriașa însemnătate a 
înarmării tinerei generații cu temeinice cu
noștințe tehnice, astfel îneît să fie capa
bilă a stăpîni tehnica nouă și a scoate din 
ea tot ce poate da 1

Trebuie să spunem însă că unele organi
zații de partid și U.T.M., precum și munci
tori vîrstnici nu acordă atenția necesară 
schimbului de mîine, sprijinirii acestuia în 
ce privește însușirea cunoștințelor profesio
nale — tehnice și gospodărești. Noile uzine 
și fabrici ale celui de-al doilea cincinal aș
teaptă mii și mii de cadre de înaltă cali
ficare și asemenea cadre nu cad din cer, 
ele trebuie formate în fiecare fabrică, în 
fiecare atelier și secție, prin munca plină 
de grijă părintească a comuniștilor, a mun. 
citorilor vîrstnici.

După cum se știe Directivele Congresului 
P.M.R. cu privire la cel de-al doilea cinci
nal prevăd executarea unui volum de lucrări 
capitale de cca. 105-110 miliarde lei, crește
rea producției globale industriale cu 60-65%. 
ridicarea productivității muncii în industrie 
cu cel puțin 45-50% și reducerea prețului 
de cost în industria republicană cu cel pu
țin 15-20%.

Un rol din cele mal Importante în înfăp
tuirea acestor sarcini, de care depinde dez
voltarea întregii economii naționale și îm
bunătățirea condițiilor de trai ale poporu
lui, revine tineretului Datoria organizații
lor de partid și U.T.M. din Industrie este 
de a ajuta zi de zi tineretul în însușirea noi
lor procese tehnologice, de a îndruma spi-
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Scrisoarea adresată Comitetului Central
al Partidului Muncitoresc Romîn

de către cel de al II-lea Congres al Uniunii Tineretului Muncitor

î 
î

în numele utemiștilor, în numele mi
lioanelor de băieți și fete — tineri con
structori ai socialismului în patria noa
stră — Congresul ai ll-lea al Uniunii 
Tineretului Muncitor transmite Comite
tului Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, un fierbinte și entuziast salut 
utemist I

Tineretul patriei noastre datorează po
porului nostru condus de partid, întreaga 
sa viață nouă, perspectivele și mai lu- 

-minoase de mîine. De aceea ne îndrep
tăm astăzi gindurile cu nespusă recuno
ștință căfre făuritorul vieții noastre li
bere, Partidul Muncitoresc Romîn.

Conducerea de către partid constituie 
chezășia sigură a succeselor Uniunii Ti
neretului Muncitor, chezășia creșterii și 
întăririi rolului și influenței organizației 
noastre în masele largi ale tinerilor de la 
orașe și sate. în cuvîntarea tovarășului 
Gh. Gheorghiu-Dej, adresată Congresului 
în numele și din însărcinarea Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
noi vedem un nou și prețios ajutor, un 
puternic îndemn pentru îmbunătățirea 
întregii noastre activități.

La al Il-lea Congres al său, Uniunea 
Tineretului Muncitor se prezintă mai 
strîns unită ca oricînd în Jurul Partidului 
Muncitoresc Romîn.

Tînăra noastră generație crescută de 
partid, a îmbrățișat cu entuziasm hotă- 
rîrile celui de al II-lea Congres al P.M.R. 
încredințăm partidul că tineretul își va 
închina toate forțele sale luptei poporului 
nostru pentru înfăptuirea celui de al 
II-lea plan cincinal, pentru creșterea 
productivității muncii, reducerea prețului 
de cost, ridicarea activității gospodărești 
a întreprinderilor. Vom intensifica mun
ca în sprijinul ridicării nivelului de ca
lificare profesională a tineretului și al 
însușirii tehnicii înaintate, vom da mai

Componența Comitetului Central al U.T.M. 
ales la cel de al II-lea Congres al U.T.M.

Membrii Comitetului Central
1. Alecu Costică
2. Alexovici Antoaneta
3. Amariei Constantin
4. Apostol Maria
5. Arhideanu Liviu
6. Bartha Margareta
7. Bejan Dumitru
8. Bilal Leman
9. Bîrlea Ștefan

10. Bîrzescu Filofteia
11. Bogozi Ana
12. Budura Maria
13. Buzatu loan
14. Ciovîrnache Gheorghe
15. Cîrcei Ioan
16. Cîrtînă Constantin
17. Coconcea I. Cristache
18. Costea Dumitru
19. Cristea Polizu
20. Dan Deșliu
21. Dan Gavrilă
22. Dinu Cristița 

mult sprijin invățămîntului tehnic, pro
fesional, întăririi disciplinei în muncă, 
unei tot mai largi manifestări a iniția
tivei creatoare a tinerilor.

Asigurăm partidul că vom da un avînt 
și mai larg muncii tineretului pe șantie
rele celui de al II-lea plan cincinal, do
vedind odată mai mult patriotismul fier
binte de care este însuflețit tineretul.

Nu vom cunoaște răgaz în munca de 
convingere a tineretului de la sate asu
pra superiorității agriculturii mari socia
liste. Vom munci cu mai multă stăruință 
pentru obținerea de recolte bogate, pen
tru sporirea producției vegetale și ani
male.

Uniunea Tineretului Muncitor va acor
da și mai mare atenție educării comuniste 
a tineretului, înarmării lui cu bazele 
învățăturii marxist-îeninîste, creșterii 
unuj tineret puternic, sănătos, plin de 
voioșie, a unui tineret însuflețit de un 
înalt patriotism, de dragoste de munca, 
hotărît să înfrunte cu curaj greutățile, 
devotat partidului și poporului, cauzei 
mărețe a socialismului.

Uniunea Tineretului Muncitor va munci 
cu toată hotărîrea pentru a-și îndeplini 
sarcinile ce-i revin din Hotărîrea B’roulni 
Politic al C.C. al P.M.R. cu privire la 
unele măsuri pentru îmbunătățirea mun
cii politico-educative în rîndul studen
ților.

Vom lupta pentru a îmbunătăți simți
tor munca Uniunii Tineretului Muncitor 
în rîndurile elevilor. Organizația noastră 
va îndruma cu mai multă pricepere orga
nizația de pionieri indeplinindu-și cu 
cinste sarcinile date de partid

Punind la baza activității sale Statu
tul adoptat de Congres, Uniunea Tine
retului Muncitor ișl va îmbunătăți me
todele sale de muncă, pentru întărirea

23. Dinu Munte
24. Domocoș Geza
25. Dumitru Victor
26. Enache Marcel
27. Ene Oprea
28. Florea Vasile
29. Fodor Alexandru
30. Fiilop Irina
31. Găvruș Gheorghe
32. Gheorghe Nicolae
33. Giurgiu Alexandrina
34. Grasoi Ioan
35. Grigoraș Ecaterina
36. Gyorgy Ambruș
37. Hajdu Gyozo
38. Hera Florea
39. latin Veselin
40. Iliescu Ioan
41. Ionescu Dumitru loan
42. Isakov Nevenka
43. Istrate Mihai
44. Iureș Ștefan 

necontenită a legăturilor cu masele largi 
ale tineretului, pentru continua creștere 
a rindurilor Uniunii Tineretului Muncitor. 
Vom folosi metode și forme de muncă 
mai atrăgătoare, specifice tineretului, co
respunzătoare cerințelor sale.

Pentru fiecare utemist. pentru fiecare 
tlnăr, nu există cinste mai înaltă, fel mai 
nobil, decît acela de a deveni membru al 
Partidului clasei muncitoare. Uniunea Ti
neretului Muncitor se angajează să educe 
mii și mii de utemiști demni să intre in 
rîndurile glorioase ale Partidului Munci
toresc Romîn.

Animați de ideile atotbiruitoare ale In
ternaționalismului. vom consolida și mai 
mult prietenia frățească și de nezdrunci
nat cu gloriosul tineret sovietic, cu tine
retul Chinei Populare și al celorlalte țări 
socialiste, cu tineretul iubitor de pace din 
întreaga lume.

Cauza partidului clasei muncitoare, cu- 
vîntul partidului, sînt pentru noi m«i pre
sus de orice. Congresul nostru asigură 
Comitetul Central al Partidului Muncito
resc Romîn că Uniunea Tineretului Mun
citor își va îndeplini sarcinile date de 
partid.

Toate forțele noastre le vom închina 
luptei pentru înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al Il-lea al Partidului Muncito
resc Romîn. pentru realizarea celui de al 
Il-lea plan cincinal.

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, 
conducătorul și îndrumătorul poporalul 
nostru muncitor în lupta pentru construi
rea socialismului, educatorul și părintele 
tineretului 1

Trăiască scumpa noastră patrie, Repu
blica Populară Romînă 1

(Scrisoarea este aprobată cu aplauze 
furtunoase. Asistența în picioare ovația- T 
nează îndelung, Se scandează „P.M R." i},-

**l*

I!

45. Kopândi Alexandru
46. Lăbuneț Vaier
47. Leica Adam
48. Lupu Costică
49. Manciuc loan
50. Mateescu Cornelia
51. Medgyasai Francisc
52. Meret Nicolae
53. Micota Gheorghe
54. Moldovan Zenovie
55. Munteanu Eleonora
56. Năstase Mitroi
57. Nicoară Alexandru
58. Olteanu Miron
59. Petre Gheorghe
60. Petre C. Ion
61. Petre S. Maria
62. Petrov Ivan
63. Petrovici Vasile
64. Piucă Petre

(Continuare In pag. 2)



încheierea lucrărilor celui _ II-lea Congres al U. T.M.
Cuvîntarea tovarășului 6h. Gheorghiu-Dej 

la cel de al ll-lea Congres al II. T. M.
Membrii Comitetului Central

(Urmare din pag. l-a)
itul de inițiativă al tineretului spre desco- 

perirea și folosirea imenselor rezerve interne 
ale întreprinderilor, de a-1 ajuta să înțeleagă 
aportul ce-1 poate aduce în îmbunătățirea 
organizării producției și a muncii.

Ridicarea productivității muncii și reduce
rea prețului de cost se realizează nu prin 
vorbărie, ci prin măsuri tehnic.o-organizato- 
rice concrete, prin organizarea activității 
practice a masei muncitorilor, prin înarma
rea lor cu cunoștințe tehnice, prin extinde
rea metodelor avansate.

Pe tot întinsul patriei noastre se deschid 
noi șantiere pentru construirea de uzine și 
fabrici, hidro și termocentrale, lăcașuri de 
cultură, stadioane etc Partidul este încre
dințat că Uniunea Tineretului Muncitor își 
va dovedi capacitatea sa de mobilizare a ti
neretului la acțiuni voluntare de interes ob
ștesc, îndreptînd energia clocotitoare și en
tuziasmul tineretului spre marile șantiere ale 
construcției socialismului, că va face din 
acestea înalte școli ale bărbăției și perse, 
verenței, de călire a zeci și zeci de mii de 
tineri curajoși, plini de elan patriolic. cons
tructori conștienți ai vieții noi. Partidul 
acordă o deosebită însemnătate participării 
tineretului la lupta pentru recuperarea tere
nurilor înțelenite sau degradate Sintem în
credințați că tineretul va răspunde cu însu
flețire chemării partidului, redind agricul
turii, prin munca sa harnică, zeci și zeci de 
mii hectare pămîot roditor.

Sarcini de mare însemnătate stan în fata 
organizațiilor U.T.M. de la sate. Trebuie ca 
fiecare tînăr să cunoască obiectivele princi
pale ale celui de al doilea cincinal în agri
cultură : asigurarea preponderentei sectoru
lui socialist al agriculturii, atît ca suprafață 
cit și ca producție-marfă, realizarea pînă la 
sfîrșitul cincinalului a unei producții anuale 
de cel puțin 15.000 000 tone de cereale. 
Acestea sînt sarcini mari șl complexe, a că
ror' realizare nu poate fi asigurată prin Io. 
zinci și discursuri, ci printr-o intensă muncă 
politico-organizatorică. Trebuie analizat in 
fiecare regiune, raion și comună în parte 
ce măsuri politico-organizatorice trebuie 
luate spre a antrena din plin tineretul la 
Înfăptuirea acestor sarcini grandioase.

Îmbunătățind și 'ărgind munca politlco- 
educativă, găsind forme de activitate va
riate, corespunzătoare tineretului sătesc, or
ganizațiile U.T.M. stat chemate să se si
tueze ta primele rînduri ale luptei pentru 
transformarea socialistă a agriculturii, să 
facă din fiecare utemist un propagandist în
flăcărat, care să demonstreze tinerilor tn 
chip viu, pe baza faptelor convingătoare ce 
le oferă propria lor experiență, superiorlta- 
*«» agriculturii socialiste. Totodată să nu 

n că ținerii pot juca un mare rol și tn 
ingerea familiilor lor asupra folosului 
ii în gospodării colective și întovără- 
gricole.
erii colectiviști și întovărășit! pot șl 
6 să aducă o importantă contribuție 
ărirea economico.organizatorică a gos- 

ailiior colective și întovărășirilor, la 
eșterea numărului familiilor de colecti

viști și întovărășiți, la transformarea treptată 
a întovărășirilor tn gospodării colective. 
Pentru aceasta tinerii colectiviști și întovă
rășiți nu trebuie insă să se izoleze de cei
lalți tineri din sat, ci, dimpotrivă, să men
țină legături prietenești cu ei, lămurindu-le 
foloasele muncii în comun.

Partidul a trasat sarcina ca fiecare gos
podărie colectivă și fiecare Întovărășire să 
devină un centru de atracție pentru țăranii 
muncitori. Rezultatele practice obținute de 
gospodăriile colective și întovărășirile agri
cole sint cel mai bun mijloc de convingere; 
ele arată cu forța de necontestat a faptelor 
că singura cale spre belșug și o viață lumi
noasă, cultă, a țărănimii muncitoare este ca
lea agriculturii socialiste.

Fără îndoială că și pînă acum tineretul 
a participat la munca pentru transformarea 
socialistă a agriculturii, pentru sporirea pro
ducției agricole. Cu toate acestea, trebuie 
spus fără ocolișuri că rezultatele obținute 
pină acum nu corespund nici pe departe 
condițiilor favorabile existente. Trebuie să 
punem capăt neglijării muncii în rîndurile 
tineretului sătesc; să folosim mai mult în 
acest'domeniu intelectualitatea satelor — 
Învăța cori., agronomi, medici.

Congresul al II-lea al P.M.R. a subliniat 
deosebita însemnătate a sporirii producției 
cerealelor și, îndeosebi, a porumbului. De ce 
acordă partidul atita atenție culturii porum
bului î

Porumbul dă de 2, 3 și 4 ori mai multe 
boabe decît orice altă cereală, ceea ce îl 
transformă în cea mai prețioasă plantă fu
rajeră. Porumbul este baza creșterii șepte- 
lului, a sporirii producției de carne și lapte; 
a lupta pentru dezvoltarea culturii porum
bului, înseamnă a lupta pentru a face viata 
noastră mai îmbelșugată.
"Tocmai ținînd seama de marile avantaje 
pe care cultura porumbului le aduce întregii 
economii naționale, se prevede ca pînă la 
sfîrșitul celui de al doilea cincinal să se 
ajungă la 0 suprafață de cca. 4.000.000 ha. 
cultivate cu porumb și la o producție anuală 

■de cca. 8.000.000—9.000.000 tone porumb.
îndeplinirea acestei sarcini este întru to

tul realizabilă. Condițiile de sol și climă 
țint deosebit de favorabile culturii porumbu
lui ; țărănimea a acumulat o experiență de 
veacuri in această privință, așa tacit nu 
trebuie depuse mari eforturi spre a o con
vinge de avantajele acestei culturi.

O importanță deosebită pentru sporirea 
șeptelului are însllozarea porumbului, sepa. 
rat știuleții și separat tulpinile.

Cantitatea cea mai mare de unități nutri
tive la unitatea de suprafață o dă porumbul 
recoltat în stadiul de vegetație „coacere în 
galben".

'"coltat în acest stadiu, la 30—35 mii de 
fire. hectar se obține o cantitate de 9.000 
kg. uleți și 21.000 kg. tulpini, însumînd 
30 00* g.

Inși» nd separat știuleții și separat tul- 
Mnfle, . ob{in 6.750 unități nutritive la 
.hectar.

Insilozat sub această formă, porumbul re
prezintă un nutrej suculent, care poate fi 
folosit cu cel mai mare randament în hrana 
vacilor, precum și tn hrana porcilor și pă
sărilor în timpul iernii.

Gospodăriile agricole de stat și gospodă
riile agricole colective fruntașe pot realiza 
pe hectarul de porumb hibrid sau soiurile 
cu tulpi-ni mari, producții mai mari — de 
40.000 kg. masă verde, totalizînd 10.400 uni
tăți nutritive la hectar.

îndatorirea patriotică a tuturor tinerilor 
din gospodării colective, din gospodării agri
cole de stat este de a munci cu însuflețire 
pentru sprijinirea acțiunii de însilozare a 
porumbului.

Pentru realizarea sarcinilor trasate de 
partid in domeniul extinderii culturii po
rumbului este necesară mecanizarea pe o 
scară tot mai largă a lucrărilor agricole.

Aceasta presupune intensificarea acțiunii de 
transformare socialistă a agriculturii, căci 
mașinile agricole pot da randament deplin 
doar pe terenuri întinse. In același timp tre
buie intensificată acțiunea de pregătire . a 
cadrelor de mecanizatori. Partidul cheamă 
tineretul țării să fie în primele rînduri ale 
luptătorilor pentru transformarea socialistă 
a agriculturii, să dea din rîndurile sale mii 
și mii de mecanizatori capabili să folosească 
tractoarele, combinele și celelalte mașini 
agricole.

Organizațiile U.T.M. sînt chemate sa 
aducă o importantă contribuție la îmbunătă
țirea activității S.M.T.-urilor și gospodării
lor agricole de stat, la creșterea rentabilită
ții gospodăriilor agricole de stat, la perfec
ționarea calificării tractoriștilor și educarea 
muncitorilor din aceste unități in 'spiritul 
unei înalte responsabilități pentru munca 
încredințată.

Una din principalele preocupări ale par
tidului este" creșterea unui tineret cult, bine 
instruit. In înfăptuirea acestei sarcini, parti
dul se sprijină pe organizațiile U.T.M. din 
școli și institutele de învățămînt superior

Partidul cheamă organizațiile U.T.M. din 
școli să desfășoare o intensă muncă politi- 
co-educativă tn rtndul elevilor in vederea 
obținerii unor rezultate din ce in ce mai 
bune la învățătură, pentru a-i ajuta în do- 
bindirea unei înțelegeri științifice a lumii și a 
vieții, tn lgrgirea orizontului lor cultural.

Este necesar să se acofde o mai mare 
atenție educării cetățenești a elevilor, com
baterii manifestărilor de indisciplină, a lip
sei de respect față de profesori și părinți, 
fată de oamenii muncii, pentru o comportare 
demnă în școală și în viața de toate zilele. 
Cultivarea dragostei tineretului pentru mun
ca productivă, a grijii față de avutul ob
ștesc sint sarcini de bază ale organizații
lor de U.T.M. din școli,

„A da patriei toi mai mulți tineri hotărîți 
să-și consacre forțele, entuziasmul măreței 
opere de construcție economică și culturală, 
însuflețiți de dorința fierbinte de a munci 
cit mai bine spre folosul lor și al societă
ții, este un titlu de onoare pentru toate or
ganizațiile U.T.M. din școli

O misiune nobilă in educarea tinerei ge
nerații revine profesorilor și învățătorilor. 
Putem spune cu mîndrie că majoritatea cor
pului didactic muncește cu patriotism și abne
gație în îndeplinirea sarcinilor sale de cinsie.

Este necesară o grijă permanentă pentru 
îmbunătățirea muncii didactice Și educative 
ta școală. Formalismul ta munca didactică, 
nepăsarea față de educarea elevilor sînt 
trăsături străine școlii noastre, care trebuie 
combătute cu hotărîre.

Sarcini mari revin în această privință 
Ministerului Invătămîntului. O lipsă serioa
să a Ministerului constă în faptul că multe 
manuale pentru învățămîntul elementar ar 
încă un nivel, scăzut. Ruptura de viată a ma
nualelor destinate elevilor de ia sate se ma
nifestă prin atenția cu totul insuficientă 
acordată predării științelor naturii și agro
tehnicii. Tineretul nostru trebuie să capete 
manuale care să corespundă cît mai bine 
sarcinilor formării de cadre tinere necesare 
tuturor ramurilor economiei și culturii.

îmbunătățirea muncii politico-educative în 
rîndul elevilor este strîns legată de ridica
rea la un nivel mai înalt a activității orga
nizațiilor de pionieri. Partidul a încredin
țat Uniunii Tineretului Muncitor sarcina de 
onoare și de mare răspundere de a îndruma 
activitatea organizațiilor pionierești. Orga
nizațiile U.T.M. sînt chemate să se ocupe 
continuu, cu drag și pricepere, de îndruma
rea unităților și detașamentelor de pionieri, 
orientînd munca acestora spre îndeplinirea 
sarcinilor lor principale: educarea tuturor 
pionierilor și școlarilor în spiritul dragostei 
fată de învățătură și activitatea practică.

Luptînd pentru înlăturarea șablonului, a 
metodelor și formelor de muncă greoaie, 
plictisitoare, organizațiile U.T.M. trebuie 
să stimuleze afirmarea puternică a iniția
tivei pionierești, să ajute la dezvoltarea ex
perienței înaintate a unor organizații pio
nierești fruntașe, să acorde o mai mare aten
ție promovării unor metode atractive cu un 
conținut bogat, adecvat vîrstei școlarilor.

Recenta hotărîre a Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R. cu privire la unele măsuri de îm
bunătățire a muncii politico-educative în rîn
dul studenților este o mărturie vie a grijii 
permanente pe care partidul o poartă tine
retului studios. Noi sintem ferm convinși că 
organizațiile U.T.M., îndrumînd cu compe
tență asociațiile studențești, vor reuși să ri
dice activitatea în rîndul studenților la un 
nivel superior. Organizațiile U.T.M. trebuie 
să se preocupe în mod deosebit de lărgirea 
orizontului cultural al studenților, de propa
garea în rîndul studenților a concepției ma
terialiste despre lume, de combaterea teorii
lor idealiste, retrograde și a altor manifes
tări ale ideologiei burgheze.

Educat în spiritul pasiunii pentru cuceri
rea științei, al cinstei și devotamentului fată 
de partid și popor, față de cauza construi
rii socialismului, studentul va privi cu dra
goste profesiunea aleasă, va fi însetat de a 
munci in fabrici, uzine, in mine, pe ogoare, 
spre a pune în practică cunoștințele dobîn- 
dite. Trebuie să lămurim pe fiecare tînăr cît 
de dăunător propriilor sale interese de dez
voltare este să-și irosească în hîr(oage și 
dosare prăfuite cunoștințele dobîndite în 
anii îndelungați de studiu. Să-i ajutăm pe 
acești tineri să înțeleagă că statul democrat- 
popular, poporul i-au ajutat să devină oa
meni culți, luminați, și că după terminarea 
școlii ei trebuie să-și facă datoria fată de 
popor prin munca harnică pe teren, nu în 
locșoare călduțe din birouri.

Legea supremă a activității partidului 
este ridicarea neîntreruptă a nivelului de 
trai material și cultural al oamenilor mun
cii. Tineretul patriei noastre se bucură în 
această direcție de o atenție deosebită din 
partea partidului. Cu toate greutățile pe care 
le mai avem de înlăturat, oricine vede azi 
limpede că nicicînd tineretul nu a fost în 
conjurat cu atita grijă, nicicînd tineretului 
nu i s-au creat astfel de condiții de mun
că, învățătură și viață ca în anii regimului 
de democrație populară. Uniunii Tineretului 
Muncitor îi revin sarcini deosebit de impor
tante în legătură cu îmbunătățirea condiții
lor de trai ale tineretului. Ea trebuie să ur
mărească în permanență ca toate fondu
rile puse la dispoziția tineretului să fie în 
mod just folosite, ca tineretului din uzine, 
fabrici, șantiere, S.M.T.-uri, gospodării a- 
gricole de stat să i se asigure condiții tot 
mai bune de muncă, de hrană, cazare, 
odihnă.

Sarcini de onoare revin tinerilor ostași și 
ofițeri. Armata noastră populară, pavăză a 
cuceririlor revoluționare ale poporului, scut 
al independenței naționale, este o școală a 
bărbăției, a patriotismului socialist. Datoria 
tinerilor ostași și ofițeri, apărători ai inte
reselor patriei și poporului nostru iubitor de 
pace, este de a-și ridica necontenit pregăti, 
rea de Iun'.” si nivelul cunoștințelor politice.

Uniunea liiieretului Muncitor ajută parti

dul tn educarea comunistă a tinerei gene
rații. Făcînd cunoscută tineretului istoria 
luptelor poporului nostru și ale clasei mun
citoare pentru o viață mai bună, pentru li
bertate și independență națională, lupta e- 
roipă a comuniștilor și uteciștilor. țelurile 
înalte ale luptei partidului — Uniunea Tine
retului Muncitor educă tineretul în . spiritul 
dragostei nețărmurite față de patrie și po
por, față de partid, al convingerii nezdrun
cinate. în capacitatea poporului de a birui 
sub conducerea partidului orice piedici și 
greutăți în drumul spre victoria deplină a 
cauzei socialismului. Sentimentele de patrio
tism socialist, mindria pentru marile cu
ceriri revoluționare obținute de poporul nos
tru sub steagul partidului însuflețesc tine
retul nostru în lupta pentru noi fapte mă
rețe în făurirea vieții noi

Activitatea și comportarea tineretului nos
tru trebuie să fie călăuzite după principiile 
moralei comuniste. Este necesar să fie folo
site toate mijloacele de educare pentru a 
sădi în rîndurile tinerilor calitățile înalte ale 
omului nou, luptător pentru socialism : 
cinstea și sinceritatea, curajul și spiritul 
de sacrificiu pentru apărarea patriei și a cu
ceririlor revoluționare ale poporului, capa
citatea de a pune întotdeauna mai presus 
de orice, interesele generale. Trebuie culti
vate respectul față de vîrstnici, dragostea 
față de familie, atitudinea tovărășească.

O deosebită însemnătate are înarmarea 
tineretului cu cunoștințe științifice și com
baterea influenței dăunătoare a misticismu
lui, a superstițiilor și prejudecăților.

Tineretului, constructor al societății noi, 
îi este străin naționalismul și șovinismul ; 
frăția și colaborarea prietenească între ti
neri, indiferent de apartenența lor națio
nală, sentimentele internaționaliste de dra
goste și prietenie față de Uniunea Sovie
tică. constructoarea comunismului, față de 
țările care construiesc socialismul, solidari
tatea cu lupta tineretului din lumea întrea 
gă — astfel de trăsături trebuie să caracte
rizeze întregul nostru tineret. In felul aces
ta tineretul din patria noastră va da o con
tribuție mai puternică la lupta dusă de în
tregul popor pentru apărarea păcii.

Tn țara noastră trăiesc în prietenie și 
colaborare frățească tinerii romîni și tinerii 
maghiari, germani, sîrbi, evrei, ucraineni. 
Totodată nu avem dreptul să uităm că ele
mentele dușmănoase fac tot ce le stă in pu
tință spre a ațîța naționalismul atît în rtn- 
durile tinerilor romîni cît și ai celordin rtn- 
durile minorităților naționale. Lămurirea 
neobosită a temeiurilor politicii naționale 
leniniste a partidului și guvernului^ nostru, 
educarea perseverentă a tineretului în spiri
tul patriotismului socialist și al internațio
nalismului proletar va întări unitatea de 
luptă a tinerilor, fără deosebire de naționa
litate, sub steagul partidului.

îmbunătățirea educației politice și morale 
a tineretului depinde de atenția acordată de 
organizațiile U.T.M. folosirii timpului Jibet 
ai tineretului. Tineretul este menit să fie 
sufletul activității vii, mobilizatoare a clubu
rilor și căminelor culturale, a echipelor ar
tistice, a activității sportive.

Tovarăși,
Sarcinile mari care stau în fața Uniunii 

Tineretului Muncitor cei ridicarea ia un ni
vel mai înalt a întregii activități a organi
zațiilor U.T.M., desfășurarea unei muncii vii. 
tinerești și totodată pline de conținut, lichi
darea tendințelor de birocratism și formalism 
înrădăcinate în munca multor organizații 
U.T.M. întărirea rîndurilor U.T.M. cu cei 
mai buni tineri muncitori, țărani muncitori, 
elevi, studenți, intelectuali, promovarea con 
secvență a principiului democrației interne și 
a. conducerii colective, dezvoltarea criticii și 
autocriticii, întărirea legăturilor cu masele de 
tineret, studierea și extinderea experienței 
organizațiilor U.T.M. îruntașe, îmbunătățirea 
muncii de educare marxist-leninistă a ute- 
mișților, intensificarea muncii politice de 
masă — sînt mijloace de'bază pentru în
tărirea activității de organizație. Este nece- 
sară realizarea unei cotituri în munca de edu
care, selecționare și promovare a cadrelor. 
Activiștii U.T.M. să se bucure prin cunoștin
țele, pregătirea și întreaga lor conduită de 
prețuire și autoritate politico-morală in rîn
durile tineretului.

Urmărind îndeaproape realizarea acestor 
obiective, organizațiile U-T.M. vor intensi
fica activitatea membrilor lor, își vor întări 
capacitatea lor de luptă și își vor extinde 
influența asupra celor mai largi mase de ti
neret, vor călj și crește cadre de utemiști, 
devotate trup și suflet partidului, care prin 
activitatea lor practică Și calitățile lor poli
tice să fie demni de a purta titlul de mem
bru ai Partidului Muncitoresc Romîn.

Izvorul forței organizațiilor de U.T.M. constă 
în conducerea lor de către partid. Organiza
țiile de partid, conștiente de sarcinile im
portante care stau în fața organizației revo
luționare a tineretului, vor ridica la un nivel 
mai înalt conducerea, îndrumarea și contro
lul organizațiilor U.T.M. Numai sprijinite 
activ și îndeaproape de organizațiile de par- 
tid, organizațiile de U.T.M. vor reuși să de
vină cu adevărat un ajutor al partidului în 
mobilizarea tineretului, alături de întreg po
porul muncitor, la lupta pentru întărirea re
gimului democrat-popular și construirea so
cialismului.

Tovarăși,
Cel de al II-lea Congres al Uniunii Ti

neretului Muncitor a chemat pe utemiști să 
pășească în primele rînduri ale tineretului în 
lupta pentru construirea socialismului în 
țara noastră, pentru înflorirea patriei, ridica
rea nivelului de trai al poporului și apă
rarea păcii. C. C. al P. M. R. este con
vins că Uniunea Tineretului Muncitor. în
dreptățind încrederea partidului, își va în
deplini în tot mai mare măsură sarcinile 
nobile de ajutor devotat al partidului în 
creșterea unui tineret harnic, viguros, luptă
tor curajos și neobosit pentru înflorirea păcii, 
nădejdea și viitorul patriei.

Luptînd pentru întărirea și înflorirea pa
triei, pentru construirea socialismului în țara 
noastră, dezvoltînd legăturile de prietenie și 
colaborare frățească cu tineretul din U.R.S.S., 
din celelalte țări socialiste și cu tineretul de
mocrat din întreaga lume, tinerii din Repu
blica Populară Romină își vor aduce și de 
acum înainte contribuția la întărirea păcii 
în lume.

Partidul nostru deschide în fața tineretului 
perspectiva măreață a unui viitor de bună 
stare, fericire și lumină.

înainte, sub conducerea partidului, spre 
noi succese în creșterea a zeci și sute de 
detașamente de tineri luptători entuziaști pe 
frontul construcției socialiste și «ț apărării 
păcii I

Trăiască Uniunea Tineretului Muncitor t 
Trăiască harnicul și entuziastul nostru ti

neret I
Trăiască scumpa noastră patrie. Republica 

Populară Romină !
(Cuvtntarea a fost subliniată în repetate 

rînduri de puternice aplauze).

(Urmare din pag, l-a)

65. Pop Gheorghe
66. Popa Ion
67. Popescu Dumitru
68. Pungă Elisabeta
69. Rațec loan
70. Ristache Florea

Membrii supleanți ai Comitetului Central
25.1 Andrico Ion

2. Brad Ion
3. Catranici Ileana
4. Chirilă Maria
5. Ciobanu Valeriu
6. Constantin Viorica
7. Groicu Dumitru
8. Dumitriu Stelian
9. Eisenbiirger Grete

10. Enache Elena
11. Farczâdi Elisabeta
12. Foltișka Francisc

Componenta Comisiei Centrale de
Azoiței Vasile, Cimpoi Mihai, Ciur- ria, Lungu lordana, Matache Elisa- ban Dumitru, Simonca Iuliu, Smărăn-1 

dăreanu Valeria, Faifer Iosif, Gavrea beta, Mihăescu Maria, Neagoe Vasile, deanu Simion, Tudoroiu Constanța, 
Iosif, Grivei Gheorghe, Lărgeanu Ma- Postelnicu Tudor,. Rugea Sabin, Șer- Vlad Vasile, Zîman Andrei.

Ședința plenară a C. C. al
Comitetul ' Central al Uniunii Tineretului 

Muncitor, ales de cel de-al II-lea Cohg-es al 
U.T.M. s-a întrunit în ședință plenară >n 
dimineața zilei de 30 iunie 1956.

Membrii biroului C.C. ol U.T.M.
Plenara a ales în unanimitate Biroul C.C. 

al U.T.M. în următoarea componență ;

Apostol Maria
Bejan Dumitru
Bîrlea Ștefan
Cîrcei Ion
Domocoș Geza 
Iliescu Ion 
lonescu Ion
Kopăndi Alexandru 
Mateescu Cornelia

Ședința Comisiei Centrale de Revizie a C.C. al U.T.M.
In cursul dimineții de 30 iunie a avut loc ședința de constituire a Comisiei Centrale de Revizie. A fost aleș ca președinte tov. 

Neagoe Vasile.

Ședința de încheiere a lucrărilor celui de al II-lea Congres al U.T.M.
In ședința de vineri seara a avut loc ale

gerea prin vot secret a membrilor Comite
tului Central al U.T.M., a membrilor su
pleanți al C,C. al U.T.M. și a membrilor Co
misiei Centrale de Revizie, în unanimitate 
delegații la Congres au adoptat Rezoluția 
celui de al ll-lea Congres al U.TM.

Sîmbătă dimineața s-au încheiat lucră
rile celui de al II-lea Congres al Uniunii Ti
neretului Muncitor.

Ședința de închidere a început la ora 11.
întreaga asistență. în picioare, salută cu 

aclamații puternice intrarea in sala Congre
sului a tovarășilor: Gh. Apostol, general de 
armată Emil Bodnăraș, P. Borilă, N, Ceau- 
șescu, I. Chiș-nevschi, Chivu Stoica, Miron 
Constantinescu, AL Drăghlci, Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, Al. Moghioroș, D. Coiiu, L. Răutu, 
general colonel L. Sălăjan, I. Cozma, J. Fa- 
zekaș.

In lojile invitaților au luat loc membri ai

Cuvîntul de încheiere a lucrărilor Congresului rostit 
de tov. Virgil Trofin

Tovarăși,
Al ll-lea Congres al Uniunii Tineretului 

Muncitor a făcut bilanțul rodnic al muncii 
organizației noastre conduse și îndrumate cu 
înțelepciune și grijă părintească de partid. 
In cuvîntarea tovarășului Gh. Gheorghiu- 
Dej adresată Congresului în numele și din 
însărcinarea Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn noi vedem o nouă 
mărturie a_ dragostei și grijii permanente 
a partidului față de tînăra generație și față 
de Uniunea Tineretului Muncitor.

Congresul a evidențiat o serie de succese, 
a criticat numeroase lipsuri din activitatea 
U.T.M. și a stabilit prin rezoluția adoptata, 
sarcinile noastre principale in munca dc mo
bilizare a tineretului în lupta întregului 
popor, pentru înfăptuirea holărîrilor istorice

— ........ ■ ăr

C.C. al P.M.R.. membri ai guvernului, con
ducători ai instituțiilor centrale și organiza
țiilor obștești.

Au participat membrii delegațiilor de ti
neret de peste hotare invitați la Congres.

Ședința se deschide sub președinția tov. 
Trofin Virgil.

Se dă citire listei membrilor Comitetului 
Central a! U.T.M., a membrilor supleanți ai 
C.C. al U.T.M. și a membrilor Comisiei Cen
trale de Revizie, aleși de Congres.

Participanții salută cu aplauze Îndelungi 
pe tov. Gh. Gheorghiu-Dej, prim secretar al 
C.C. al P.M.R., care, în numele și din însăr
cinarea Comitetului Central al P.M.R., salută 
Congresul.

Cuvîntarea tovarășului Gh Gheorghiu-Dej 
este subliniată în repetate rînduri cu aplau
ze și aclamații puternice. Tinerii participant 
la Congres și-au manifestat cu deosebit en
tuziasm dragostea și atașamentul profund

ale celui de al II-lea Congres al P.M.R. Co
mitetul Central și organizația noastră în 
întregimea ei vor munci neobosit pentru în
făptuirea acestor sarcini, pentru a mobiliza 
mai activ întregul nostru tineret în opera de. 
construcție socialistă.

Congresul nostru a adoptat Statului U.T.M 
Vom munci cu toată hotărîrea pentru a da 
viață și a respecta întru totul prevederile 
statutului și pentru a ridica munca orga
nizațiilor și organelor noastre la nivelul ce
rințelor puse in fața noastră de partid.

Și în viitor Comitetul Central ca și în
treaga noastră organizație vor fi credincioși 
pînă la capăt principiului suprem al mun
cii noastre: principiul conducerii de către 
partid.

Permiteți-mi tovarăși ca în numele Comi-
.. . .....=r

Tinjirul oțelar Vaier Lăbuneț este amator de autografe. De 
data aceasta, el primește o astfel de amintire de la o tînăra din delegația chineză.

71. Roman Hoțea Petru
72. Roșu loan
73., Schrifer Magda
74. Sebeșan Virgil
75. Spiridon Ana
76. Stanciu Dumitru
77. Tarcan Constantin

13. Gidiman Margit
14. Grosu Silvia
15. Hnatiuc Victor
16. lorga Maria
17. Iovănescu Eugenia
18. Mahler Fred
19. Manolescu Diogene
20. Marinescu Toma
21. Mija Ioan
22. Nadu Gh. Ioan
23. Nagacevschi Grigori!
24. Nichita Iosif

Munteanu Eleonora
Olteanu Miron
Petre Gheorghe
Popescu Dumitru
Trofin’ Virgil
Winter Richard

Membrii supleanți ai biroului 
. C.C. al U.T.M.

Următorii tovarăși au fost aleși în unani
mitate membri supleanți ai Biroului.

Florea Vasile
Isakov Nevenka
Manciuc Ion
Ristache Florea

78. Trofin Virgil
79. Tudor A. Valeria
80. Unguteanu Georgeta
81. Varadi Iudith
82. Vereș Nicolae
83. Vintilă Florea
84. Viorel Viorica
85. Winter Richard

Pacoste Corneliu
26. Petrovici Camence
27. Prisecan Vasile
28. Rotaru Anișoara
29. Sandu Dumitru Ioan
30. Săuciuc Ioan
31. Sărățeanu Maria
32. Stanciu Rafira
33. Tănase Valentin
34. Trandafir Gheorghe 

Vulpe Nicolae 
Zamfirescu Ștela

Revizie

35.
36.

U. T. M.
Spiridon Ana 
Vintilă Florea

Secretariatul C C. al U.T.M.
Plenara a ales in unanimitate Secretaria

tul C.C. al U.T.M.
Prim-secretar al G.C. al U.T.M. a fost 

ales tov.;

Trofin Virgil

Ca secretari ai C.C. al U.T.M. au fost a- 
ieși tovarășii:

Cîrcei Ion
Iliescu Ion
Kopăndi Alexandru
Mateescu Cornelia
Petre Gheorghe

față de Partidul Muncitoresc Romtn, părin
tele și tndrumătorul tineretului din patria 
noastră.

întreaga asistență intonează Internațio- 
nala.

Toy. Ion Cîrcei dă apoi citire scrisorii 
Congresului al II-lea al U.T.M. către Corni- 
tetui Centrai al P.M R.

Delegații ia Congres ovaționează îndelung 
pentru Partidul Muncitoresc Romfn.

Tov. Virgil Trofin rostește apoi cuvtntul 
de încheiere a lucrărilor Congresului.

Intr-o atmosieră de mare entuziasm ti
nerii delegați iși manifestă hotărîrea de a 
indepiini sarcinile trasate de partid pentru 
construirea socialismului în țara noastră, so
lidaritatea internațională cu tineretul între
gii lumi tn lupta pentru pace și progres. Cu 
toții intonează Imnul Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat.

(Agerpres)

telului Central nou ales să mulțumim to- 
varășilor penlru încrederea ce ne-a fost 
acordată și să asigurăm Congresul ca ne 
vom strădui din toate puterile noastre să 
fim la înălțimea sarcinilor încredințate, să 
muncim astfel încîl sub conducerea par: ; 
lui să contribuim la înfăptuirea sarcta:.or 
importante puse in fața noastră de cătrt 
Congres

Congresul nostru a primit salutul unu 
număr insemnat de reprezentanți a: diferite 
lor organizații și instituții Mulțumim tutu 
ror tovarășilor invitați pentru part cipa»-e. 
lor și pentru ajutorul ce ni l-a- dat

Cu bucurie și dragoste au salutat delega 
ții la Congres cuvintele de prietenie ale -□ 
iilor tineretului de peste hotare Mulțum.r 
din inimă prietenilor noștri pentru cuvin 
tele lor și îi asigurăm că tineretul nostr: 
care iubește pacea, va fi întotdeauna alătur 
de tineretul lumii in înota pentru o pac 
trainică, pentru independență națională.' d< 
mocrație și o viață mai bună (Aplauze 
Plecind de la Congres, prieteni dragi c 
peste hotare, duceți ta țările voastre sol 
de pace și prietenie a tineretului Republi< 
Populare Romine, dornic să dezvolte mer 
mai larg, legăturile de prietenie și cooper: 
cu tinerii luptători pentru pace de pretu' 
deni. (Aplauze. Se scandează F.M.T.D.)

Tovarăși.
In fața noastră se deschide o no 

roadă de muncă. Să ducem entv 
Congresului nostru, învățămintele 
rindu! utemiștilor și tuturor tinerilo* 
trimis să-i reprezentăm la Congres 
larizăm cit mai larg hotărîrile ' 
nostru, mobilizind întregul tine 
pentru înfăptuirea lor. Să munc 
mult avînt pentru continua Ir 
muncii Uniunii Tineretului M 
de nădejde și rezervă a se 
partid. (Aplauze furtunoase'

înainte, tovarăși, la munc 
noi realizări ale tineretulu'' 
partidul și întregul nostru

(Puternice aplauze. Ura 
loase pentru Partidul M 
Comitetul său Central.

întreaga asisteiițâ
F IH.T.D,).



încheierea lucrărilor celui de al II-lea Congres al U. T.M.
SOLII TINERETULUI LUMII 

SALUTĂ CONGRESUL
SUAR SOEROSO PUTERA:

Delegatul Tineretului Popular 
din Indonezia

Împreună, sub steagul 
F. M. T. D.

CUVÎNTUL DELEGAȚILOR

Dragi prieteni,
Permiteti-mi ca in numele 

Consiliului Central al Tineretu
lui, Popular să vă transmit salu
tul nostru călduros și prietenesc 
și să vă exprim recunoștința noa
stră de a ne fi invitat la acest 
Congres.

Tineretul indonezian Împreuna 
cu celelalte pături democratice 
ale poporului, luptă In prezent 
pentru realizarea unei depline in

PAULI SALONEN t

conducătorul delegației Ligii 
Tineretului Democrat 

din Finlanda

Ne pregătim pentru Festivalul 
de la Moscova

Iubiți delegați, iubiți prieteni,
Ca reprezentant al Ligii Tine

retului Democrat din Finlanda, 
am onoarea de a saluta Congre
sul vostru și prin acesta de a 
transmite tineretului din Romî- 
nia salutul tineretului progresist 
din Finlanda.

Tineretul finlandez a început 
cu mult interes pregătirile pen
tru Festivalul de la Moscova, 
unde speră să revadă mulți din 
prietenii săi romlni. Vă dorim 
mult succes tn pregătirile voas
tre pentru Festival.

In amintirea vizitei noastre la 
acest Congres, am onoarea să vă 
ofer două mici daruri — un steag 
in miniatură al Ligii noastre și o 
cupă de bere populară finlan
deză.

Trăiască prietenia veșnică Și 
colaborarea dintre tineretul din 
Finlanda și cel din Romînia.

N. NOROURENTEN:

delegatul Uniunii Revoluționare 
a Tineretului Mongol

Urmărim cu admirație 
faptele voastre eroice

Dragi tovarăși și prieteni,
Comitetul Central al Uniunii 

Revoluționare a Tineretului Mon
gol în numele tineretului din R. 
P Mongolă, trimite celui de al 
II-lea Congres al Uniunii Tine- 
retului Muncitor din R.P.R., un 
salut fierbinte.

Datorită conducerii încercate a 
P.M R., Uniunea Tineretului Mun
citor se prezintă Ia al II-lea Coi»

C. BORSBOOM:

conducătorul delegației Uniunii 
Generale a Tineretului 

din Olanda

Nu am uitat zilele petrecute 
la București

Permite-ți-mi să vă transmit 
salutul frățesc al Comitetului 
Central al Uniunii Generale a 
Tineretului din Olanda, precum 
și al tuturor membrilor organi
zației noastre.

In numele a mii de tineri olan
dezi care luptă pentru pace șl 
prie'enie între tineretul tuturor 
țărilor, noi salutăm din toată ini
ma tineretul romin , care nu se 
dă înapoi în fața nici unui efort 
pentru construirea frumoasei sale 

dependente, pentru extinderea 
drepturilor democratice și pentru 
includerea Irianului de Vest In 
Republica Indoneziana, luptă îm
potriva blocului S.E.A.T.O, și 
pentru interzicerea experiențelor 
cu bomba nucleară în Oceanul 
Pacific.

Noi, tinerii Indonezieni, stntem 
convinși că printr-o puternică u- 
nitate a celor mai largi mase de 
tineret, cu ideologii, credințe re
ligioase și vederi politice diferite 
victoria va fi cu noi.

In această situație trebuie să 
ținem Congresul nostru numit 
„Cei de al 11-lea Congres Națio
nal al Tineretului Popular" care 
va avea loc la Djakarta între 16- 
21 iulie, în vederea lărgirii uni
tății tineretului și consolidării or
ganizației noastre, care cuprinde 
astăzi 601 unități cu 616.605 
membri.

însuflețiți de tradiția noastră 
comună, ca membri ai Federației 
Mondiale a Tineretului Democrat, 
înaintăm cu pași siguri sub stea
gul păcii și prieteniei spre un 
viitor fericit al tinerei generații 
din toate țările.

Trăiască prietenia trainică din
tre tineretul romtn și cel indo
nezian 1

Trăiască pacea 1 

greș al ei cu succese însemnate 
tn întărirea organizatorică și 
ideologică a organizației. In edu
carea tineretului în spiritul in
ternaționalismul proletar, al pa
triotismului și al prieteniei cu ti
neretul popoarelor iubitoare de 
pace.

Sînt mari meritele U.TM fn 
acțiunea traducerii în viață a 
politicii înțelepte a gloriosului 
P.M.R., pentru mobilizarea tine
retului in construcția culturală și 
economică a țării.

Tineretul mongol urmărește cu 
o sinceră bucurie și admirație 
faptele eroice din munca plină de 
abnegație a fraților și surori
lor romîm. constructori ai noii 
Rominii democrat populare.

Să se întărească prietenia fră
țească, veșnică și de neclintit în
tre popoarele mongol și romin 
și a tinerei lor generații I

Trăiască gloriosul tineret ro
min și detașamentul său de frun
te, Uniunea Tineretului Muncitor 
din Romînia!

Permiteți-mi să înmînez un 
steag din partea Comitetului Cen
tral al Uniunii Revoluționare a 
Tineretului Mongol celui de al 
II-lea Congres al Uniunii Tine
retului Muncitor din Romînia.

patrii. Noi salutăm de asemenea 
organizația sa, Uniunea Tinere
tului Muncitor.

Noi nu venim la București 
pentru prima dată și nu sîntem 
singurii tineri olandezi care au 
vizitat frumoasa voastră Capitală.

Tinerii noștri nu au uitat an
gajamentul pe care și l-au luat la 
închiderea Festivalului, cu care 
ocazie tinerii lor tovarăși romîni 
au răspuns printr-un angajament 
asemănător. O dovadă este acțiu"

GUNAR BROSTIGEN:

conducătorul delegației U.T.C. 
din Norvegia

Ne bucurăm de succesele 
voastre

Dragi prieteni,
In numele membrilor și al Co

mitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist Norvegian 
vreau să aduc celui de al II-lea 
Congres al dvs. cele mai bune 
urări. Vă dorim succes In lucră
rile Congresului și cele mai bune 
rezultate tn activitatea dvs. vii
toare.

'Acest Congres are loc tntr-o 
conjunctură internațională cînd 
fiecare poate vedea clar că răz
boiul rece își pierde tăria, iar 
ideea păcii și colaborării între 
popoare capătă un sprijin din ce 
în ce mai puternic.

Noi nu uităm niciodată tn ac
tivitatea noastră că sîntem o ve
rigă a tineretului iubitor de pace 
din lumea întreagă. Știm că în 
acest lagăr al păcii activitatea 
tineretului din Uniunea Sovietică, 
China și țările de democrație 
populară joacă un rol . foarte im
portant și de aceea urmărim ac
tivitatea dvs. cu mare interes și

KRISTIAN BUNGOM;

conducătorul delegației 
Ligii Tineretului Comunist 

din Danemarca

Salutul tineretului danez
In numele Ligii Tineretului 

Comunist și a întregului tineret 
din Danemarca, aduc cele mai 
calde salutări Congresului dvs. 
Cu toate că condițiile diferă, a- 
vem acelaș țel spre care tindem 
cu toții. Noi trăim într-o țară 
cu un sistem capitalist dezvoltat, 
unde nivelul de trai a fost pen
tru o scurtă perioadă de timp 
destul de ridicat. Astăzi însă, el 
descrește cu repeziciune. Trăim 
sub povara imenselor cheltuieli 
de război, ca urmare a participă
rii țării noastre la pactul Atlan
ticului de nord. Semnele evidente 
ale unei crize apropiate se con
turează tot mai mult la orizont.

Voința oamenilor muncii și a 
tineretului muncitor din țara 
noastră de a lupta pentru drep
turile lor crește neîncetat.

La 13 aprilie muncitorii de pe 
întreg cuprinsul țării au părăsit 
locul de muncă, dedarînd greva 
generală care a durat două zile.

Unitatea oamenilor muncii și-a

JOHANN PEISSL:

conducătorul delegației Tine
retului Liber Austriac

încredințați tineretul romin 
de simpatia tineretului 

austriac

Dragi prieteni,
stimați tovarăși,
Ca reprezentant al tineretului 

liber austriac, vă transmit cele 
mai cordiale salutări din partea 
fetelor și băieților noștri, cari își 
amintesc cu mare bucurie și en
tuziasm de minunatele zile ale 
Festivalului din București.

Organizația noastră este o or
ganizație a tineretului muncitor, 
și după cum vă este cunoscut, 
la noi mai domnește capitalis
mul.

In țara noastră se Înființează 
fn prezent o armată. Cu toate că 
necesitatea nu e urgentă, guver
nul insistă pentru înființarea ei. 
El este pentru o durată lungă a 
serviciului militar și pină In 

nea întreprinsă de atunci tncoa- 
ce de către tineretul olandez îm
potriva reînvierii militarismului 
german, împotriva folosirii armei 
atomice și a bombei H, pentru 
reducerea serviciului militar în 
țara noastră.

Noi vă urăm, dragi prieteni, 
noi și mari succese în opera 
voastră de construcție și sîntem 
încredințați că hotărîrile luate la 
acest Congres vor avea o mare im
portanță pentru întregul tineret.

Fiți încredințați că tinerii olan
dezi vor ști să se inspire din 
aceste hotărîri in propria lor lup
tă pentru un viitor mai fericit.

Trăiască prietenia dintre tine
relul romin și tineretul olandez I

Trăiască pacea tn lumea în
treagă I

Pace și prietenie I 

ne bucurăm alături de voi de re
zultatele pe care le obțineți.

Viitorul aparține tineretului, 
scopurile noastre sînt comune și 
împreună le vom realiza I

dovedit încă odată forța. Sîntem 
siguri că veți auzi in curînd 
despre noile rezultate obținute de 
tineretul muncitor din Danemar
ca în lupta ta.

prezent nu se știe încă nimic 
precis despre drepturile tinerilor 
soldați.

Noi sîntem pentru un serviciu 
de scurtă durată, deoarece sol
datul nu trebuie scos timp Înde
lungat din munca lui. Noi cerem 
o asigurare a locului de mpncă, 
noi cerem drepturi democratice 
pentru soldați.

Toate aceste lucruri nu se pot 
obține ușor. Ele trebuie cucerite 
ani de-a rîndul cu strădanii în- 
dîrjire. Noi tinerii știm că le pu
tem dobîndi numai cu ajutorul 
clasei muncitoare.

De mai mult de un an, țara 
noastră, prin tratatul de Stat, a 
devenit liberă și independentă. 
Tratatul de Stat, înseamnă neu
tralitate, Înseamnă prietenie și 
înțelegere cu toate popoarele din 
vest și est. Noi susținem din 
toată inima această neutralitate, 
deoarece ea corespunde dorin
ței tineretului nostru : prietenia 
și înțelegerea cu tineretul din 
toate țările.

Pentru noi constituie Întotdeau
na o mare bucurie succesele Ro- 
miniei—stat în care oamenii mun
cii au în mîiniîe lor puterea. Noi 
sperăm și dorim să dobîndiți 
succese mai mari și mai fru
moase pentru tineretul țării voa
stre. Puteți fi încredințați de 
simpatia și prietenia tineretului 
austriac.

Trăiască prietenia între tinere
tul din Austria și Romtnia I

Trăiască prietenia tinerelului 
din toată lumea I

Petre
(Regiunea

Consider necesar să vorbesc 
aici despre contribuția organiza
țiilor U.T.M. din industria fores
tieră a regiunii Suceava, la înde
plinirea sarcinilor de plan. In re
giune avem aproape 500.000 de 
hectare pădure care sînt exploa
tate de un număr mare de 
I.F.E.T.-uri și unități de indus
trializare a lemnului.

In atenția noastră a stat pro
blema calificării profesionale 
a tineretului și dezvoltarea spi
ritului său inovator, pe lingă fie
care întreprindere funcționează 
cursuri de calificare fără scoa
terea din producție, iar în co
laborare cu A.S.I.T. am organi
zat o mai bună folosire a cabi
netelor tehnice. In cinstea Con
gresului U.T.M. tinerii din in
dustria forestieră au realizat 
peste 20 de inovații prețioase.

Pentru a ajuta la lichidarea 
fluctuației de brațe de muncă in 
acest sector, tn prezent, împreu
nă cu conducerile trusturilor de 
exploatare, comitetele raionale 
U.T.M., urmtnd îndemnul dat de 
comitetul regional de partid și pe 
baza cunoașterii nevoilor fiecărei 
întreprinderi, au început mobiliza
rea tinerilor din sate pentru a 
munci în exploatările forestiere. 
Totuși, trebuie spus că activiștii 
noștri, biroul regional, birourile 
raionale, nu merg nici acum su
ficient în exploatările forestiere.

Totodată, consider de datoria 
mea să arăt că Biroul C.C. al 
U.T.M. n-a acordat atenția cuve
nită problemei tineretului din in
dustria forestieră. Socotesc de 
asemenea că secția tineret mun
citoresc a C.C. al U.T.M. se ocupă

Nicolae Toma
(Regiunea Pitești)

Raportul C.C. al U.T.M. a tra
tat printre altele și problema 
contribuției tineretului tn munca 
de transformare socialistă a 
agriculturii.

In raionul Costești numai în 
acest an s-au creat 7 gospodării 
agricole colective, 26 de întovă
rășiri agricole și 4 asociații sim
ple pentru cultivarea plantelor 
tehnice. In ele au intrat un nu
măr de peste 350 utemiști și ti
neri dintre care 123 familiști.

Pentru obținerea acestor rezul
tate organizațiile de bază U.T.M. 
au fost îndrumate și sprijinite să 
folosească în activitatea lor dife
rite forme ale muncii de propa
gandă.

O contribuție de seamă în des
fășurarea muncii politice de masă 
au adus-o și cei peste 350 de ti
neri ce muncesc tn colectivele de 
agitație ale organizațiilor de par
tid, colectivele gazetelor cetățe
nești, colectivele de conferențiari 
pe lîngă căminele culturale etc.

O importanță deosebită pentru 
îmbunătățirea muncii la sate o 
au cadrele didactice tinere. Mo
bilizați de organizațiile U.T.M., 
aceștia dau un sprijin real mun

Nevenka Isakov
(Regiunea Timișoara)

In numele tinerilor de națio
nalitate sirbă. care trăiesc în pa
tria noastră, aduc un cald salut 
celui de al II-lea Congres al 
U.T.M. Tinerii sirbi, alături de 
tineretul romîn se bucură de 
toate drepturile acordate de re
gimul democrat-popular. Crește 
și se întărește continuu prietenia 
și frăția tuturor tinerilor care 
trăiesc în scumpa noastră patrie 
Republica Populară Romînă.

Raportul C.C. al U.T.M. a 
oglindit activitatea organizației 
noastre de tineret în toate dome
niile de activitate. Eu am să vor
besc aici doar despre două pro
bleme: preocuparea organizațiilor 
U.T.M. pentru educarea comu
nistă a pionierilor și școlarilor și 
despre munca organelor și orga
nizațiilor utemiste de mobilizare 
a tinerelor fete la viața de orga
nizație.

Pentru stimularea pionierilor 
fruntași la învățătură, comitetul 
raional U.T.M. Sînnicolaul Mare 
a organizat o consfătuire a pio
nierilor, Ia care s-au oferit dife
rite cadouri unui număr de 120 
pionieri fruntași la învățătură. 
In cinstea Congresului U.T.M., 
pionierii din raionul nostru au 
colectat 35.000 kg. fier vechi. 
„Cîntînd, ne Înfrumusețăm copi
lăria și ne găsim noi prieteni"— 
spun cuvintele cîntecelor pe care 
pionierii din regiunea noastră 
le-au cîntat pe scenele căminelor 
culturale cu ocazia desfășurării 
concursului regional de cîntece 
și dansuri, organizat în cursul a- 
cestui an.

Dumitru Bejan
(Orașul București)

Raportul C.C. al U.T.M. oglin
dește starea actuală de lucruri 
din viața organizațiilor noastre.

In raport s-a arătat că U.T.M. 
și-a lărgit relațiile prietenești cu 
un mare număr de organizații de 
tineret din numeroese țări. In sa
lutul lor oaspeții noștri dragi de 
peste hotare și-au exprimat con
vingerea că U.T.M. va lărgi și 
pe mai departe legăturile de prie
tenie cu tineretul iubitor de pace 
și progres din lumea Întreagă.

Piucă
Suceava)

unilateral de problemele ce-I re
vin: timp îndelungat, activiștii 
secției muncitorești nu au venit 
în regiunea Suceava. Cînd ei se 
ocupă intens de o problemă — 
cum este aceea a șantierelor — 
alte Chestiuni le lasă la o parte, 
tn cazul de față situația indus, 
triei forestiere.

Pe de altă parte, mai avem și 
o seamă de greutăți a căror în
vingere depinde de unele minis
tere și organele în subordinea 
lor. Conducerile întreprinderilor 
nu au creat peste tot condiții 
bune de muncă și viață tineretu
lui, ceea ce se răsfrînge asupra 
muncii lor, aceasta în special la 
I.F.E.T.-Gura Humorului, Moldo- 
vița și Fălticeni.

Dacă tovarășii de la Ministe
rul Industriei Lemnului ar cobori 
mai mult în exploatările și par
chetele forestiere, desigur ar fi 
luate mai repede măsuri cu pri
vire la îmbunătățirea aprovizio
nării cu alimente și a cazării 
muncitorilor.

De asemenea Comitetul Cen
tral al Sindicatului lemn-fores- 
tier, în colaborare cu Ministerul 
Culturii ar trebui să se ocupe 
mai mult de crearea condițiilor 
culturale și sportive, fiindcă mai 
sînt cabane și guri de exploatare 
care nu au biblioteci, materiale 
sportive etc.

Convins că aceste deficiențe 
pot fi și vor fi Înlăturate, noi 
ne angajăm în fața Congresuîui 
să ne sporim eforturile pentru a 
antrena tineretul din sectorul fo
restier al regiunii noastre la în
deplinirea sarcinilor trasate de 
partid.

cii de transformare socialistă a 
agriculturii.

Trebuie spus că șl pionierii au 
dat un sprijin important în 
această muncă. Exemplul minu
nat al pionierului Tudose Ion din 
satul Burdea, comuna Căldăraru, 
este elocvent In această direcție. 
Cu toate greutățile întîmpinate 
în convingerea părinților săi, 
acesta, cu ajutorul instructorului 
teritorial Barbu Florea, a reușit 
să-i convingă de a se înscrie tn 
gospodăria agricolă colectivă.

Cu toate succesele, în munca 
unor organizații de bază cît' și 
a unor tovarăși din aparatul ra
ional, se manifestă tendința de 
a lăsa munca să meargă de la 
sine, neexistînd o preocupare 
permanentă de întărire a muncii 
politice de convingere a țărăni
mii muncitoare pentru atragerea 
ei pe făgașul muncii în comun a 
pămtntului.

Asigurăm partidul și Uniunea 
Tineretului Muncitor că tineretul 
din raionul Costești va lupta mai 
hotărît pentru îndeplinirea hotărl- 
rilor celui de al II-lea Congres 
al partidului și celui de al II-lea 
Congres al U.T.M.

E necesar ca lucrările Congre
sului nostru să marcheze începu
tul lichidării metodelor plicti
sitoare folosite tn unele unități de 
pionieri de către cei care mun
cesc în această direcție.

De la Conferința pe țară Și 
ptnă în prezent „Scînteia tinere
tului" a publicat foarte puține 
materiale legate de îndrumarea 
metodică a muncii tn rîndul pio
nierilor. Pe bună dreptate, tine
rii noștri care muncesc cu pio
nierii se întreabă de ce tovarășii 
din conducerea U.T.M. n-au scris 
nici un articol, tratînd aceste pro
bleme în ziare, în revista „Inslruc. 
torul de pionieri" sau în „Tînărul 
Leninist".

Tn munca de mobilizare a tine
relor fete la viața politică, eco. 
nomică și culturală a țării noa
stre, organizațiile U.T.M. din ra
ionul nostru au obținut unele 
rezultate bune.

Organizațiile U.T.M. nu știu 
însă să folosească cele mai eficace 
metode în această direcție, nu 
țin seama de specificul probleme
lor și de greutățile pe care le în- 
tîmpină în viața de familie unele 
tovarășe căsătorite, care doresc 
să activeze pe linie de organiza
ție. Se duce încă o insuficientă 
muncă în direcția educării fete
lor de la sate pentru a nu se 
lăsa influențate de misticism și 
superstiții.

Consider că e necesar ca fn 
Congres să se dezbată metodele 
cele mai potrivite ce pot fi folo
site tn munca cu tinerele fete 
de la sate.

Tineretul patriei noastre cres
cut și educat de partid, tn spiri
tul prieteniei sincere cu tineretul 
lumii se bucură de toate succe
sele obținute in lupta pentru o 
viață mai fericită de către tine
retul revoluționar al Franței, de 
către tineretul Italiei, Braziliei. 
Indoneziei, de către tinerii din 
întreaga lume care luptă cu ho- 
tărîre din ce In ce mai marc 
pentru pace.

In continuare, ocupîndu-se mai 
pe larg de munca organizațiilor 

de pionieri, vorbitorul a enumerat 
o seamă de succese din munca 
acestora.

Este știut că în creșterea acti
vității organizației pionierești un 
rol deosebit de important 11 au 
cadrele utemiste însărcinate să 
muncească în această direcție.

Cu toate că acest adevăr este 
cunoscut mai sînt încă multe co
mitete raionale și orășenești care 
recrutează in munca de instruc
tori de pionieri oameni cu o pre
gătire culturală și politică neco
respunzătoare. Acest lucru a fă- 
cut ca și experiența înaintată a 
multor unități pionierești să nu 
fie generalizată. Trebuie spus că 
de acest lucru se face vinovată 
și secția de școli și pionieri a 
C.C. al U.T.M. cît și eu personal 
care am muncit pină nu de mult 
în cadrul acestei secții.

Zenovie Moldovan
(Regiunea Galați

In regiunea Galați s-au obți
nut unele rezultate bune în ceea 
ce privește atragerea tineretului 
în gospodăriile colective și înto
vărășiri agricole, mai ales după 
cel de al doilea Congres al P.M.R. 
Au fost create pină în prezent un 
număr de 759 gospodării colective 
și întovărășiri agricole in care au 
intrat peste 50 la sută din țăranii 
muncitori utemiști.

Sînt raioane ca : Filimon Sîrbu. 
Călmățui, Bujor în care mai sînt 
numai 100-200 țărani muncitori 
utemiști, care nu au intrat m for
mele agricole cooperatiste.

La aceste succese au contribuit 
activ organele și organizațiile 
U.T.M., conduse și îndrumate de 
organizațiile de partid.

Imediat după cel de al doilea 
Congres al P.M.R., Comitetul re
gional U.T.M. Galați a organizat 
studierea documentelor Congresu
lui, punlnd la sate un accent deo
sebit pe capitolul privind trans- 
formarea socialistă a agriculturii. 
Comitetul regional U.T.M. a în
trebuințat mai multe metode de 
lămurire a tinerilor țărani mun
citori pentru înscrierea lor în gos
podării colective și întovărășirile 
agricole.

Antoaneta Alexovîci 
(Orașul București)

Tn numele tinerilor textillști 
din Capitală, aduc Congresului 
un fierbinte salut. Tinereii de 
la uzine'.e textile „7 Noienrorie", 
unde lucrez, reprezintă 30 la sută 
din totalul salariaților. Alături 
de vîrstnici, tinerii, în frunte cu 
utemiști!, luptă pen'.ru a trimite 
pe piață mărfuri în cantități tot 
mai mari, de o mai bună calitate 
și imprimeuri frumoase care să 
satisfacă cerințele mereu cres- 
cinde ale consumatorilor.

Preocupați mereu de a ne îm
bunătăți munca, brigada noastră, 
a venit cu propuneri concrete 
pentru îmbunătățirea calității pro. 
duselor noastre.

Organizația U.T.M. ajutată de 
organizația de partid a luat o 
serie de măsuri organizatorice 
pentru extinderea acestei iniția
tive. S-au organizat schimburi 
de experiență cu tineretul din 
uzina noastră și din alte uzine 
textile. Astfel s-au ridicat noi ti
neri fruntași în producție, cum 
sînt filatoarele Nicolae Maria, 
Ulceanu Maria și alții. Producti
vitatea muncii tn uzina noastră 
a crescu! cu 2% peste plan.

Viața de organizație U.T.M. 
s-a îmbunătățit simțitor. Tinere
tul ia parte activă la rezolvarea 
tuturor problemelor. Tot mai 
mulți tineri cer să fie primiți 
în U.T.M. Numai în ci ns ea stru drag.

Ioan Kiss
(Regiunea Stalin)

Politica de industrializare so
cialistă a țării dusă de partidul 
nostru a făcut ca și în regiunea 
noastră să se creeze și să se dez
volte an de an o puternică indus
trie constructoare de mașini ne
cesare pentru înzestrarea indus
triei și agriculturii.

Tinerii din uzinele de tractoare 
„Ernst Thâlmann" — care repre
zintă 60 la sută din numărul to
tal al muncitorilor — sînt mîndri 
că tractoarele produse de ei au 
trecut de mult granițele țării și, 
ca o solie de pace, duc în țările 
prietene — China, Bulgaria, India, 
Coreea și altele — simbolul prie
teniei poporului romîn cu aceste 
țări, mărturia vie a industriali
zării socialiste a țării noastre.

Organizația noastră de bază, cu 
sprijinul tehnicienilor, inginerilor, 
maiștrilor, s-a ocupat în mod deo
sebit de calificarea tineretului. 
La școala profesională de pe lîngă 
uzină învață 600 de elevi care-și 
fac practica In ateliere și secții. 
In anul 1955 au fost calificați în 
școală un număr de 300 tineri, 
iar la locul de muncă încă 400 
tineri. Un număr însemnat de ti
neri au fost îndrumați spre șco
lile de maiștri și institutele teh
nice superioare. Printre tinerii ca
lificați se numără și multe fete.

Tinerii din uzina noastră au 
muncit cu eforturi înzecite pentru 
îndeplinirea angajamentelor luate 
în întîmpinarea celui de al II-lea 
Congres al U.T.M. Noi raportăm 
Congresului că ne-am îndeplinit 
angajamentul de a obține econo

înainte de încheiere, consider 
necesar să atrag atenția asupra 
unui fenomen căruia noi nu i-sm 
dat suficientă importanță ptnă tn 
momentul de față. Este vorba de 
copiii latre 9 și 14 ani care au 
terminat cursul elementar, ciclul 
I dar care nu fac parte din orga
nizațiile de pionieri și numărul a- 
cestora nu este de loc mic. De r 
ceea cred că este absolut neces, 
să ne ocupăm cu o grijă deos< 
bită de acești copii care in mo 
mentul de față nu se mai află sub 
supravegherea atentă și plină da 
grijă a învățătorilor. Pentru a- 
ceasta eu propun ca toți copiii 
care au terminat ciclul I al șco
lilor elementare să facă parte din 
organizațiile de pionieri existente 
tn școli avînd grupa sau detașa
mentul lor separat.

Organizațiile U.T.M. recomand! 
organizațiilor de partid cei mal 
buni tineri ca agitatori, pentru a 
munci alături de comuniști în co
mitetele de inițiativă, la lămuri- 
rea țărănimii muncitoare asupra 
avantajelor muncii In comun.

Cu toate rezultatele frumoase, 
în munca de ai cu zi a comite
tului regional U.T.M. Galați s» 
manifestă încă multe lipsuri.

Principala lipsă este aceea că 
nu ne-am preocupat tjiai mult da 
popularizarea și extinde?»’ meto. 
deior bune ale unor raioane-*șf 
organizații de bază tn munca de 
transformare socialistă a agricul
turii. Nu ne-am ocupat în sufi
cientă măsură de instruirea și 
pregătirea activiștilor care mun
cesc la sate; de aceea ei vorbesc 
despre transformarea socialistă a 
agriculturii tn mod superficial, 
din această cauză unii activiști 
fac muncă de curieri.

Tovarăși, vă asigur că vom face 
toate eforturile pentru lichidarea 
lipsurilor, pentru a fi cu adevărat 
ajutor și rezervă a partidului în 
toate domeniile vieții politice, de 
stat și economice.

Congresului peste 50 tineri au 
fost primiți tn U.T.M.

Cu toate acestea, noi ivrn o 
serie de lipsufc, pe car» ne 
străduim să le lichidăm. Nu am 
reușit să atragem tot tinevsțsl 
nostru la formele de învățămmt 
politic, nu toate brigăzile au reu
șit să aibă un program de muncă, 
organizația U.T.M. nu s-a preo
cupat suficient de organizarea 
vieții cultural-educative a tinere
tului din uzina noastră.

In continuare, vorbitoarea a 
criticat Biroul C.C. al U.T.M. pen
tru faptul că nu s-a ocupat de 
studierea posibilităților de pro. 
movare mai largă a tinerelor fete 
din ramura textilelor.

La aceste lipsuri, precum și al
tele expuse în raport im contria 
huit șl eu. în calitate de membru 
al C.C., deoarece m-am mulțumit 
să-mi desfășor activitatea numai 
în interiorul uzinei și nu am mers 
la C.C. ai U.T.M să eer cu toată 
tăria rezolvarea unor fob’.eme 
specifice muncii noastre.

Tinerii din uzina noastră. cit 
și eu personal, ne angajăm ! 
fața Congresului și partidului că 
vom depune toate eforturile noa
stre tinerești pentru a pune tn 
practică directivele celui de al 
II-lea Congres al partidului no- 

mii echivalente cu prețul de cost 
a 5 tractoare.

Trebuie să arătăm totodată că 
tn activitatea comitetului U.T.M. 
din uzina noastră mai există lip
suri in ce privește mobilizarea 
tineretului la realizarea planului 
de producție. în unele secții — 
motoare, turnătorie și altele — a 
fost antrenat un număr insuficient 
de tineri în întrecerea socialistă. 
Am avut o preocupare slabă și 
pentru activitatea brigăzilor de 
producție din unele secții.

Prea puțin am antrenat pe ti
nerii ingineri în răspîndirea cu
noștințelor tehnice, a experienței 
înaintate în rîndul tineretului.

Toate acestea se explică și prin 
faptul că noi nu ne-am bucurat 
de îndrumare și control sistema
tic din partea comitetului orășe
nesc, regional și a Comitetului 
Central al U.T.M,

Directivele Congresului al II- 
lea al Partidului pun în fața in
dustriei constructoare de mașini 
sarcini tot mai mari. Tineretul 
uzinei noastre este hotărît să lup
te pentru traducerea in viată a 
acestor hotărîri, ca și a hotărîri. 
lor ce se vor lua de către Con- 
greșul nostru, pentru îndeplinirea 
înainte de termen a sarcinilor de 
plan, pentru întărirea și înflori- 
rea scumpei noastre patrii.

„Scînleia tineretului1*
Pag, 3-a 1 Iulie 1956



Lucrările celui de al II-lea 
Congres al U, T« M. Cu vin toi delegaților
Petre Gheorghe

(Regiunea lași)
Urmtnd învățătura leninistă cu 

privire la organizația revoiuțlo- 
nară a tineretului, Partidul Mun
citoresc Romin a creat Uniunea 
Tineretului Muncilor, stabi.ln- 
du-i rodul și locul in sistemul dic
taturii proletariatului dim țara 
noastră. Statutul P.M.R. arată 
că U.T.M. aju.ă partidul in edu
carea comunistă a tineretului, in 
mobilizarea milioanelor de tineri 
din (ara noastră, in lupta între
gului popor muncitor pentru în
tărirea regimului democrat.popu- 
Iar și construirea socialismului.

C.C. al U.T.M., organele și or
ganizațiile U.T.M., au considerat 
întotdeauna ca principala lor 
sarcină educarea comunistă a ti
neretului, obținînd realizări im
portante in această direcție, pe 
care raportul C.C. 11 U.T.M. le 
evidențiază.

Raportul arată în același timp 
pe bună dreptate că, cu toate re
zultatele bune obținute în munca 
politico-educativă, C.C. al U.T.M. 
consideră că acest domeniu de 
activitate constituie încă una din 
laturile slabe ale muncii U.T.M

Vreau să subliniez laptul că în 
practica muncii multor comitete 
regionale, raionale, orășenești 

' U.T.M. șl într-o măsură chiar în 
c practica muncii Biroului C.C. al 

U.T.M. se consideră că sarcina
■ muncii politice ideologice în rin- 
| durile tineretului ar aparține ex-
■ cljșiv secțiilor de propagandă și 

a '1. -1e și nu este sarcina de 
bază a organelor de conducere 
ale organizației noastre.

La existența lipsurilor din 
munca noastră politică, ideolo
gică, mai contribuie, fără îndo
ială, și faptul că însăși cadrele 
de bază U.T.M., chiar membrii 
Biroului C.C. al U.T.M., secretari 
ai C.C. incepînd cu mine am sub
apreciat în practică necesitatea ri
dicării permanence a propriului 
nostru nivel politic-ideologic și. 
înglodați in numeroasele hirtii 
pe care le elaborăm și le trimi
tem organelor și organizațiilor 
U.T.M., nu studiem organizat și 
cu perseverență operele clasicilor 
marxism-leninismului.

Secția de propagandă și agi
tație a C.C. al U.T.M. a tost cri
ticată just — și aș spune chiar 
foarte puțin — de către delegații 
care au luat cuvîntul la Congres 
pină acum. Pe bună dreptate s-a 
arătat aci de către tov. Ion Brad 
că secția de propagandă și agita
ție nu s-a dovedit pe deplin a fi 
locul unde in primul nind trebuie 
să existe o permanentă frăniin- 
tare pentru găsirea de noi forme 
ți metode specifice prin care să 
ajute C.C. al U.T.M. în condu
cerea activității organelor și or
ganizațiilor U.T.M. pentru ridi
carea neîncetată a nivelului mun
cii noastre po’.itico-ideologice în 
nindul tineretului.

Personal, ca membru al Birou
lui C.C. al U.T.M. și secretar cu 
problemele de propagandă, pori 
fără îndoială o mare răspundere 
pentru lipsurile existente in mun
ca noastră de educație politico. 
ideologică a tineretului, pentru 
tărăgăneala și slaba inițiativă 
dovedite tn activitatea sa de sec
ția de propagandă.

Criticile aduse de delegații la 
Congres lipsurilor în munca noa
stră de propagandă și agitație

vin să sublinieze încă odată sar
cina cuprinsa în raportul C.C. al 
U.T.M. de a îmbunătăți neînce
tat munca noastră de educație 
comunistă a tineretului, întărind 
legătura propagandei cu sarcinile 
practicii construirii socialismului 
in tara noastră, cu problemele 
specifice tineretului; de a lichida 
birocratismul și formalismul în 
organizarea și conducerea învăță- 
nirnitului politic al U.T.M., a pro
pagandei prin conferințe și a pre
sei de tineret.

Să nu uităm nici un moment 
indicația leninistă că valoarea 
propagandei constă în verificarea 
ei de-viată, în influența pe care 
o are în mobilizarea maselor la 
lupta pentru construirea socialis
mului. Să luptăm neobosit pen
tru puritatea ideologică a propa
gandei noastre combătînd orice 
influență a ideologiei burgheze, 
să asigurăm • legătură vie a 
propagandei cu problemele eco
nomice concrete.

Ascultînd cuvin-tele sincere de 
prietenie ale delegaților organi
zațiilor de tineret frățești din di
ferite țări, care participă la Con
gresul nostru, se dezvoltă mai 
mult în inima fiecăruia dintre 
noi, în conștiința fiecărui tînăr 
ai patriei noastre care urmărește 
cu interes Congresul, ideea no
bilă a internaționalismului prole
tar, cultivată întotdeauna cu 
grijă părintească de Partidul 
Muncitoresc Romîn.

Noi vom lupta cu și mai mare 
avînt în rîndurile poporuilui no
stru și sub conducerea P.M.R., 
pentru victoria socialismului în 
patria noastră, pentru continua 
întărire a legăturilor frățești din
tre țara noastră și celelalte țări 
socialiste.

Cu deosebită bucurie primește 
tineretul nostru restabilirea de
plină și pentru totdeauna a rela
țiilor tradiționale de prietenie 
dintre poporul rom-tn și popoarele 
Republicii Populare Federative 
Iugoslavia, declarația comună 
semnată la încheierea tratative
lor dintre conducerea partidului 
și guvernului nostru și delegația 
iugoslavă condusă de tov. Ti'to. 
Și în fața, organizației noastre de 
tineret se deschide perspectiva 
largă a unei s-trînse colaborări 
prietenești în folosul luptei noa
stre comune pentru pace și so
cialism.

Ne bucură mult aprecierile pre
ședintelui F.M.T.D., Bruno Bernini 
și a locțiitorului vicepreședintelui ■ 
U.L6., Ono Ichiro, asupra contri
buției adusă de organizația noas
tră la activitatea F.M.T.D. și U.I.S. 
Asigurăm conducerile F.M.T.D. și 
U.I.S, că niciun efort nu va fi 
prea mare pentru Uniunea Tinere
tului Muncitor cind e vorba de a 
sprijini acțiunile organizate în 
scopul promovării spiritului păcii 
și prieteniei în rîndurile tineretu
lui și studenților de pretutindeni.

Vestea organizării celui de al 
6-lea Festival Mondial al tinere
tului și studenților la Moscova a 
fost primită cu un 
ziasm de tinerii și 
țara noastră.

Asigurăm scumpii 
peți de peste hotare că vom face 
iotul pentru dezvoltarea cooperă
rii internaționale a tineretului.

a acestora în domeniul organiza
toric, cultural și sportiv. Pe Cen
tre de raioane se vor organiza 
seminare de pregătire a respon
sabililor cu munca de cultură fi
zică și spori din comitetele'orga
nizațiilor de bază. La toate a- 
cestea se adaugă și organizarea 
„zilei secretarilor organizațiilor 
de bază“ după experiența , Gom- 
somolului care contribuie la pre
gătirea permanentă a ■ secreta
rilor-

Pagina tineretului ce apare bi
lunar în coloanele ziarului „Se
cera și Ciocanul” organ de presă 
al Comitetului regional de par
tid și a! sfatului popular regional 
Pitești, aduce o contribuție de 
seamă la generalizarea metodelor 
bune folosite în munca și activi
tatea zilnică.

In practica unor organizații de 
bază din regiunea noastră, au în
ceput să se încetățenească meto
de de muncă din ce în ce mai 
atractive și pline de conținut.

Astfel, la adunările generale 
care se țin în organizațiile de 
bază, pe lîngă problemele mun
cii concrete din întreprinderi,

instituții sau satul respectiv, la 
sfîrșitul adunării, este rezervat 
un timp pentru ca tinerii să pună 
diferite întrebări cu caracter pro
fesional, științific, cultural, peda
gogic etc., la care se răs
punde în adunări special organi
zate, de căite tovarăși de specia
litate. Acestea dezvoltă la tine
ret gustul de a cunoaște mai 
mult, de a învăța.

în conferința pe țară, pe lîngă 
alte probleme a fost criticată 
munca defectuoasă în sectorul 
forestier, C.C. al U.T.M. nu a 
analizat niciodată munca în run
dul tinerilor din acest sector și 
nici nu a fost stabilită o formă 
corespunzătoare de organizare 
a tineretului pe gu>ri de exploa
tare. In toamna anului 1955, s-au 
înaintat propuneri concrete spre 
studiu C.C. al U.T.M., dar nu am 
primit răspuns sau precizări asu
pra felului în care putem orga
niza mai bine munca.

Vorbitorul a propus ca Co
mitetul Central sa analizeze pînă 
la 30 decembrie 1956 felul cum 
se aplică prevederile statutare în 
organizațiile U.T.M., și ca tot 
în perioada aceasta „Scînteia ti- 
neretului*4 să publice în coloanele 
sale materiale legate de 
tul U.T.M.

Statu-

mare entu- 
tinerele din

noștri oas-

Toader Alexandru
(Regiunea Craiova)

Prelucrarea proiectului de sta
tut modificat în organizațiile de 
bază din cadrul raionului ,în care 
muncesc a scos în evidență în 
mod deosebit faptul că centralis- 
muil democratic și democrația in
ternă de organizație nu sînt res
pectate de către unele organiza
ții de bază, lucru ce a dăunat 
muncii organizației noastre de 
tineret.

Este cunoscut că din anul J952, 
în organizațiile U.T.M. se țin 
anual adunări pentru alegerea or
ganelor de conducere. Cu aceste 
organe, în raionul nostru s-a dus 
o muncă nesatisfăcătoare care a 
avut ca rezultat o mare fluctua
ție a secretarilor și membrilor co
mitetelor organizațiilor de bază. 
La peste 30% din organizațiii’.e 
de bază U.T.M., după o perioadă 
scurtă, era necesar să se facă 
alegeri parțiale.

Unele metode șabloniste de 
muncă ale comitetului raiona'l ca : 
repartizarea sarcinilor pe organi
zații de bază fără a se ține cont 
de specificul, de condițiile și po
sibilitățile organizației respective, 
neluarea în seamă a unor propu
neri prețioase venite de la orga
nizațiile de bază, au dus la în-

largifrînarea inițiativei maselor 
ale tineretului din raion.

In multe cazuri cereri de pri
mire în U.T.M., rămîneau 
zolvate vreme îndelungată, p< 
secretarii organizațiilor de b: 
Toate acestea au făcut ca 
tineri să se îndepărteze de 
nizația U.T.M.

Noua formă de organizare a 
muncii la sate, ajutorul primit 
din partea comitetului raional de 
partid și a organelor superioare 
prin indicarea unor noi metode 
de muncă, au dat rezultate bune. 
Adunările organizațiilor de bază 
se orientează acum mai just în 
alegerea problemelor ce trebuie 
discutate cu tineretul. Tinerii 
participă mai activ la aceste a- 
dunărl, venind ou propuneri inte
resante. Față de felul cum mun
ceau organizațiile de bază U.T.M. 
înainte, activitatea lor s-a îmbu
nătățit simțitor creindu-se un spi
rit de muncă mai sănătos, întă- 
rindu-se spiritul de răspundere al 
tinerilor față de sarcini.

Asigurăm Congresul U.T.M. că 
tinerii din raionul Strehaia, re
giunea Craiova, vor depune toate 
eforturile pentru a îndeplini ho- 
tărîrile Congresului.

Sav eta Man
(Regiunea Autonomă Maghiară)

Valeria Bratu
(Regiunea București)

Proiectul Statutului modificat 
al Uniunii Tineretului Muncitor 
prevede asemenea sarcini pentrii 
organizațiile de bază U.T.M., care 
urmăresc întărirea muncii aces
tora în scopul mobilizării tuturor 
utemiști lor și a maselor de tine
ret la realizarea sarcinilor care 
stau în fața organizației noastre.

Noi utemiștii de la G.A.S. 
Dîlga, raionul Lehliu, am discu
tai în organizația noastră cum 
să generalizăm experiența bună 
cîștigată de unele brigăzi de trac
toare. Cu acest prilej s-a hotărît 
ca toate brigăzile de tracioare 
din gospodăria agricolă de stat 
Dîlga să folosească metodele de 
muncă pe care le aplică brigada 
condusă de Popa Marin care rea
lizează 1000 hantri pe tractor. In 

acesta vom reuși ca nu nu- 
fieoare brigadă, dar și fie- 
tractorist in parte să înde-

felul 
mai 
care

plinească și să depășească pla
nai de producție stabilit pentru 
fiecare tractor.

Criticarea publică a lipsurilor 
este de asemenea unul din mij
loacele importante pentru obține
rea de rezultate mai bune in 
munca noastră.

Datorită criticilor aduse de bri
gada artistică de agitație s-a reu
șit ca tovarășul Zainea Nicolae, 
tractorist, să-și remedieze lipsu
rile și ajutat fiind de tovarășii 
săi de muncă să ajungă anul a- 
cesta printre fruntașii gospodă
riei noastre.

In general, organizația ‘U.T.M. 
a venit cu muTte propuneri în 
fața organizației de partid și 
conducerii
procesul de 
muncitorilor 
iul lor.

că, adesea noi organizînd mun
ca U.T.M., o birocratizăm, ne
glijăm caracterul ej specific ti
neresc.

Utemiștii ;de la fabrica de con
fecții consideră că proiectul sta
tutului modificat âl U.T.M. 
asigură o largă desfășurare a de-

mocrației interne de U.T.M., de» 
voltarea inițiativei membrilor 
U.T.M. și susțin cu tărie preve
derile cuprinse în proiectul de 
statut și în numele lor, asigur 
Congresul că vom munci cu toa
te puterile pentru .respectarea 
prevederilor statutului.

Vasile Axinte
(Regiunea lași) .f

(Regiunea Cluj)
cîtva timp, a intrat în

gospodăriei privind 
producție, educația 

și grija față de tra-

Vasile Neagoe
(Orașul București)

Voi arăta pe scurt unele meto
de folosite de organizațiile U.T.M 
din orașul București în munca de 
atragere a noi membri, dintre ti
nerii cei mai buni, în rîndurile 
organizației. Organizațiile noas
tre de bază folosesc pe scară lar
gă munca individuală cu tinerii 
neutemiști. Comitetele organiza
țiilor de bază repartizează membri 
ai comitetelor sau ai birourilor de 

. secții, propagandiști, responsabili 
de brigăzi, utemiști fruntași în 
producție și în viața de organiza
ție pe lîngă cite un tînăr neute- 
mist cu care lucrează pe același 
loc de muncă. Un ajutor prețios 
primesc organizațiile noastre 
U.T.M. din partea organizațiilor 
de partid care repartizează comu
niști pe lîngă tineri pentru a . 
ajuta să se apropie mai mult de 
organizația noastră și sa ceară 
să intre în rîndurile sale.

In unele organizații de oază 
cum ar fi cea de la uzinele „23 
August", creșterea rîndurilor or
ganizației noastre era oarecum 
îngreunată de faptul că existau 
prea puține organizații de secții 
cu prea rnulți membri. în acea
stă uzină erau 28 organizații de 
secție și acum, în urma îmbună
tățirii, sînt 51. In urma acestei 
măsuri și aplicării unor metode 
de atragere in U.T.M. organiza
ția de aici a reușit să crească 
simțitor. Numai in primele 5 luni 
ale acestui an a crescut cu peste 
230 de membri.

Toate aceste metode de care am 
vorbit mai sus și altele, precum 
și preocuparea mai mare a comi
tetului orășenesc și a comitetelor 
raionale, au făcut ca organizația 
noastră orășenească să crească în 
primele 5 luni ale anului acesta 
cu peste 10.700 membri.

Cu toate acestea, organizația 
noastră orășenească nu a crescut 
în măsura posibilităților ei.

Mu Iți activiști nu înțeleg nici 
acum că educația pe care noi tre
buie să o facem tineretului, se face 
cu mai multe posibilități înăun
trul organizației decît în afara ei.

Noi am luptat și mai luptăm 
încă împotriva metodelor greșite, 
care nu atrag tineretul. De aseme
nea noi am luptat pentru a scoate 

de raioa- 
așa zisa 

„plafona- 
creșterea

Raportul asupra proiectului de 
statut prezentat în fața Congre
sului nostru se ocupă intens de 
atribuțiile organizațiilor U.T.M.

Organizația noastră de bază 
U.T.M. din Gospodăria colectivă 
„Partizanii Păcii" din comuna 
ideciu de Sus raionul Reghin, nu
mără 40 de membri care-și desfă
șoară activitatea pe baza unui 
plan de muncă.

In cadrul adunărilor generale 
se iau hotărîri care sînt duse la 
îndeplinire. Noi am luat hotărî- 
rea ca băieții să efectueze 280 
zile.mitncă iar- fetele 180 zile* 
muncă. In această privință am și 
obținut rezultate.

In cadrul cercului politic au 
fost prelucrate documentele celui 
de al II-lea Congres al P.M.R. în 
urma cărui fapt s-au obținut re
zultate. Utemiștii din cadrul gos
podăriei colective au reușit ca 
împreună cu utemiștii cu gospo
dărie individuală cum sînt Emeric 
Maria și Emeric Mihai să lă
murească pe părinții acestora 
pentru a se înscrie în gospodăria 
agricolă colectivă.

In cadrul gospodăriei noastre

Angela
(Regiunea

modificării statutu- 
reeșit cu claritate 
prezentat de tov.

Datorită creșterii

nere- 
ie la 
)ază. 

muiți 
orga-

cultu-se desfășoară o activitate 
r-ală bogată.

Organizația U.T.M. a 
sarcini membrilor săi să se ocu
pe permanent de utemiștii din sec
torul particular pentru a se în
scrie în gospodăria noastră colec
tivă. Putem arăta că în cadrul 
comunei noastre nu mai sînt de 
cît 4 utemiști neînscriși în G.A.C

Avem unele lipsuri în ceea ce 
privește educarea tineretului. Nu 
se țin cu regularitate orele de in
formare politică. O parte din ute
miști nu studiază îndeajuns. Deși 
comitetul raional U.T.M.-Reghin 
și comitetul regional trimit acti
viști în gospodăria noastră, aju
torul lor în mai multe cazuri nu 
a fost destul de calificat și de 
multe ori în fugă.

Cred că activiștii trebuie să 
stea mai mult în rîndurile tinere
tului, să dea mai mult ajutor în 
muncă, să meargă chiar la locul 
de muncă pe cîmp acolo unde ti
nerii lucrează. Numai 
ganizația de bază o 
tr-adevăr temelia
U.T.M.

trasat

atunci or- 
să fie In

activității

din mintea unor birouri 
ne și a unor activiști 
teorie a organizațiilor 
te“, în ceea ce privește 
rîndurilor organizației.

In general în ultimele luni, co- 
.miteteie raionale din București, 
primesc în organizație în jurul a 
400 membri, lunar. Săptămînal se 
ține la fiecare raion o ședință de 
birou pentru confirmarea acestora. 
Aceasta înseamnă că un birou ra
ional trebuie să confirme într-o 
ședință de birou în jurul a 100 
membri. Pentru a ușura această 
muncă eu propun ca în statut să 
se prevadă ca comitetele organi
zațiilor U.T.M. cu peste 300 de 
membri, cu aprobarea comitetu
lui orășenesc, să primească drep
tul de a confirma.

Mihai Istrate
(Regiunea Pitești)

Pentru Comitetul regional 
U.T.M Pitești munca cu organi
zațiile de bază a constituit o 
preocupare principală de zi cu zi.

Aparatul nostru regional și ra
ional a fost pregătit permanent 
cu problemele muncii în organi
zațiile de bază, pentru a extinde

„Scînteia tineretului”
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inijiativele pornite de jos, pentru 
ca organizațiile de bază sa con
stituie cu adevărat temelia acti
vității U.T.M.

Comitetul regional a organi
zat instruiri ale secretarilor or
ganizațiilor de bază în cursuri de 
IO zile și a instructorilor terito
riali în cursuri de 7 zile. în 
cursul lunei iulie se va organiza 
o tabără regională cu secretarii 
comitetelor organizațiilor de ba
ză, în vederea pregătirii practice

Necesitatea 
lui U.T.M. a 
din raportul 
Trofin Virgil, 
conștiinței membrilor organizației 
noastre, unele prevederi ale ve
chiului statut într-adevăr nu mai 
corespundeau și ele de fapt au 
fost înlocuite prin diferite ins
trucțiuni ale C.C. al U.T.M.

în proiectul statutului modificat 
se arată că „organele U.T.M. își 
desfășoară activitatea pe baza 
principiului conducerii colective”.

în lumina hotărîrii plenarei lăr
gite a C.C. al P.M.R. din august 
1953, comitetul regional U.T.M. 
Baia Mare a dat mai multă aten
ție aplicării în viață a principiu
lui muncii colective.

în ultimul timp, pe lîngă sec
țiile comitetului regional, s-au 
creat colective formate din spe
cialiști din diferite ramuri de acs 
tivitate.

In cadrul organizațiilor de 
bază se observă o îmbunătățire 
în respectarea principiului condu
cerii colective.

Cu toate acestea trebuie să arat 
că în respectarea principiului 
muncii colective există încă mul
te lipsuri.

La unii membri ai biroului re
gional s-au observat manifestări 
de încălcare a principiului con
ducerii colective.

In prezent, în cadrul ședințelor 
de birou -egional, raionale, și o- 
rășenești, mai există practica ca 
ultimul cuvînt să fie dat primu
lui secretar, iar concluziile lui in
diferent de justețea lor să fie ho- 
tărîtoare*

Boțoc
Baia Mare)

Cred că nici Comitetul Central 
al U.T.M. nu a luptat suficient 
pentru respectarea principiului 
conducerii colective de către orga
nele locale U.T.M., nu a stimulat 
îndeajuns acest lucru.

Studiind proiectul de statut, 
mă declar întru totul de acord cu 
el și mă angajez să depun tot 
efortul pentru a asigura respec
tarea prevederilor sale.

De
practica muncii comitetului nos
tru regional și a unora din co
mitetele raionale și orășenești 
preocuparea permanentă pentru 
înarmarea activiștilor U.T.M. cu 
cunoștințele economice și tehnice 
ce le sînt necesare pentru a pu
tea da un ajutor calificat orga
nizațiilor de bază din industrie 
și agricultură.

Noi am invitat periodic specia
liști din industrie și agricultură 
care s-au ocupat de îmbogățirea 
cunoștințelor tehnice ale acti
viștilor. înaintea fiecărei campa
nii agricole de exemplu, activiș
tii sînt inițiați amănunțit în le
gătură cu tehnica lucrărilor agri
cole respective, cu cunoașterea 
condițiilor concrete ale raionului 
unde își desfășoară munca. 
Grupul de tehnicieni și ingineri 
agronomi care a fost format pe 
lîngă comitetul regional, a fă
cut de multe ori deplasări în di
ferite sate, unde au ajutat la 
aplicarea unor metode agroteh
nice, la crearea întovărășirilor și 
gospodăriilor agricole colective.

Cu sprijinul comitetelor raio
nale și al comitetului regional de 
partid, am reușit să promovăm 
activiști dintre tehnicienii și in
ginerii din industrie și agricul
tură.

Ca rezultat al preocupării noas"

tre față de problemele tehnicii, 
multe metode avansate de mun
că au fost extinse în rîndul ti
nerilor din întreprinderile regiu
nii, prin contribuția grupului de 
tineri ingineri format pe lîngă 
comitetul regional U.T.M. și a 
activiștilor recrutați dintre tine
rii calificați.

Pentru înarmarea cadrelor în 
organizațiile U.T.M. din între
prinderi cu cunoștințele tehnice 
necesare, comitetul orășenesc 
U.T.M.-Cluj a organizat cercuri 
„Iubiți tehnica”, într-o serie de 
întreprinderi din oraș.

Față de posibilitățile existente 
în regiunea Cluj, comitetul re
gional U.T.M. a făcut totuși pu
țin pentru pregătirea și perfec
ționarea cadrelor noastre care 
lucrează în organizațiile U.T.M. 
din industrie și, în special, în 
cele din agricultură. Marea ma
joritate a aparatului nostru cu
noaște încă puțin și superficial 
problemele economice și tehnice 
din agricultură.

Activiștii comitetului regional 
U.T.M. trebuie să renunțe la obi-' 
ceiul de a încărca și deseori a 
dezorganiza munca activiștilor 
din comitetele raionale cerîndu-le 
să se ocupe de acțiuni urgente, 
materiale, informări etc. și lăs'n- 
du-le astfel prea puțin timp pen
tru studiu.

Dezbaterile proiectului statutu
lui modificat în cadrul organiza
țiilor U.T.M. din raionul Tg. Fru
mos s-au desfășurat : intr-o at
mosferă vie. Peste 470 de ute- 
rniști au luat cuvîntul la discu
ții, multi dintre ei făcînd propu
neri pentru îmbunătățirea proiec
tului.

Dezbaterea proiectului statutu
lui modificat al U.T.M. în adu
nările organizațiilor de bază, a 
constituit un minunat prilej de a- 
naliză a muncii utemișiilor, de 
discutare a formelor celor mai 
bune de muncă pentru activiza
rea unui număr cit mai mare de 
utemiș-ti la îndeplinirea sarci
nilor pe care partidul le pune în 
fața U.T.M
Sînt organizații U.T.M. care se 

străduiesc să obțină r ” ' 
bune în ce privește mobilizarea 
tineretului la îndeplinirea sarci
nilor de producție. Organizația ra
ională U.T.M. Tg. Frumos se poa
te mîmdri cu echipa de cîmp con
dusă de însăși secretarul organi
zației U.T.M. din gospodăria co
lectivă Bălțați care în cinstea 
Congresului al II-lea al U.T.M. a 
obținut asemenea rezultate în 
muncă îneît a devenit fruntașă 
pe raion.

i bulgare. 
Și rnulți alți tineri din 

Organizațiilor U.T.M. dir. 
nul Tg. Frumos, obțin re 
bune în muncă. ș bulgare,

Sînt în raionul nostru șU 
nizații care nu s-au preoci 
problemele producției și 
rii tinerilor. Sîntem însă 
că înscrierea în proiectul • .
tut a acestei prevederi ovietice 
nou avint în munca or; . 
lor noastre. n

Marile sarcini ale cel
II-lea plan cincinal, certice Ia Bur 
turi de întregul popor, 
să participe ia opera K ?i agricole io 
struire a socialismului .jif impreze 
noastră, Lupta pentru tzitelor 
rea in viață a acestei imptcialist.argt 
prevederi a statutului modrtitutilor 
va ridica tot mai mult valoarea” ui 

rezultate - contribuției tineretului în această 
. operă, va aduce o mare contribu

ție la perfecționarea continuă a 
muncii politice și organizatorice 
a U.T.M.

U.T.M.-iștii pe care îl reprezint 
aici susțin cu tărie aceste preve
deri, ca de altfel întregul proiect 
de statut modificat. In numele lor 
asigurăm Congresul că vom munci 
cu toate puterile pentru a da viață 
tuturor prevederilor lui.

Saluturi adresate 
p— (jongresuiui •—<

Mihai Mujic
din partea C.C.S.

Eleonora Munteanu
(Orașul București)

legătură cu raportul cu pri- 
la modificările în statutul

Tn 
vire 
Uniunii Tineretului Muncitor, aș 
vrea să vorbesc despre respecta
rea democrației interne de orga
nizație și stimularea inițiativei 
membrilor și organizațiilor U.T.M.

Dezbaterea proiectului statu
tului modificat al U.T.M. în 
adunările organizațiilor de bază 
U.T.M. de la fabrica de confecții 
din București, a constituit un 
minunat prilej de analiză a mun
cii, de găsirea soluțiilor în ve
derea îmbunătățirii vieții de or
ganizație, activizării unui număr 
mai mare de utemiști în munca 
de organizație.

La dezbaterea proiectului sta
tutului modificat, au participat 
peste 1200 utemiști. iar un nu
măr însemnat dintre ei au făcut 
propuneri pentru îmbunătățirea 
proiectului de statut și a muncii 
de organizație.

Comitetul U.T.M. a dat . indi
cații organizațiilor de secții să 
analizeze în adunări felul cum 
participă utemiștii la activitatea 
organizațiilor U.T.M. și felul 
cum birourile îi controlează și-i 
ajută să ducă la îndeplinire sar
cinile încredințate.

Din experiența muncii noi 
ne-am putut da seama că, creș
terea activității membrilor U.T.M. 
se poate obține în condițiile în 
care adunările de U.T.M. se con
voacă regulat, în 
dezbat problemele cele mai im
portante și stabilesc astfel de 
măsuri, ale căror înfăptuiri să 
ducă la rezolvarea problemelor 
respective. La organizația nr. 3, 
cadrele de U.T.M. din această or
ganizație erau intrigate de fap
tul că foarte rnulți utemiști lip
seau de la adunările generale. Dis- 
cutîndu-se cu ei s-a constatat că 
aceștia nu veneau la adunările 
generale, pentru faptul că ordi
nea de zi era șablon, că nu se 
discutau probleme care să 'inte-> 
reseze pe utemiști, probleme le-

care acestea

gate de specificul organizației 
respective. Lucrurile s-au îndrep
tat iar acum se discută în adu
nările generale probleme legate 
de participarea tineretului la în
deplinirea planului de producție, 
de folosirea timpului Jiber etc.

Datorită faptului că se stabi
leau de sus problemele care tre
buiau dezbătute în adunările ge
nerale. a fost frînată inițiativa 
organizațiilor și a utemiștilor. 
Stabilirea chiar de către C.C. al 
U.T.M. a discutării în adunările 
de U.T.M. . a unor probleme, 
a făcut ca aceste adunări 
să aibă de multe ori o ordine de 
zi încărcată, ședințele să dureze 
mult timp, iar discuțiile în adu
nări să nu fie întotdeauna la ni
velul dorit.

O condiție importantă care 
asigură dezvoltarea democrației 
interne de organizație, este sti
mularea prin toate mijloacele a 
criticii de jos și a autocriticii. 
Trebuie să spunem că în privința 
aceasta la noi lucrurile nu merg 
așa cum trebuie. Se întîmplă de 
multe ori ca activiștii și utemiș
tii să ne critice pentru unele me
tode pe care le folosim în mun
că. Noi sîntem de acord cu cri
tica, dar nu întotdeauna luăm 
măsurile corespunzătoare pentru 
înlăturarea lipsurilor cînd au fost 
sezisate, ceea ce rtu ajută la sti
mularea criticii și autocriticii.

Noi cu toții am avut prilejul 
să ascultăm discuții înflăcărate 
despre atitudinea . creatoare și 
despre inițiativa în mutică a or
ganizațiilor U.T.M., sau să par
ticipăm noi înșine la asemenea 
discuții. Despre aceasta se vor
bește mult. Și lucrul nu este în
tâmplător. U.T.M.-ul este chemat 
să aju-te partidul în munca de 
educare a tinerei generații. în a- 
ceastă acțiune șablonul și forma
lismul sînt inadmisibile. Activi
tatea U.T.M. nu poate fi încă 
drată în anumite limite stricte.

Trebuie să mărturisesc sincer

Dragi tovarăși,
Consiliul Central al Sindi

catelor mi-a încredințat sar* 
cina să transmit CongresiUui 
dumneavoastră, din partea 
celor peste două milioane și 
jumătate de membri ai sindi
catelor, un fierbinte salut și 
să vă felicit pe dumneavoas
tră, și prin dumneavoastră, 
întregul nostru tineret pentru 
succesele obținute în lupta 
pentru construirea socialis
mului în patria noastră.

Printr-o strînsă conlucrare 
între organizațiile sindicale și 
U.T.M. din fabrici și uzine, 
folosind experiența pozitivă 
și metodele înaintate de mun
că în producție, verificate în 
timpul primului cincinal, pu
tem și trebuie să obținem 
concentrarea tuturor energii
lor tineretului spre noi fapte 
și inițiative îndrăznețe, în 
realizarea sarcinii noastre 
centrale în industrie și agri
cultură : creșterea productivi
tății muncii, reducerea pre
țului de cost, îmbunătățirea 
calității produselor.

Hotărîtor în atragerea ti* 
neretului în bătălia penttu 
creșterea productivității mun* 
cii este să dublăm entuzias
mul și dinamismul tineresc 
cu priceperea de a mînui cu 
maximum de folos mașinile, 
de a face din fiecare tî'năr un 
bun cunoscător al tehnicii ra
murii respective, un partici
pant activ și calificat la per
fecționarea neîntreruptă a or
ganizării muncii.

Stntem hotărîți să îndrep
tăm lucrurile și să muncim 
astfel ca fiecare membru de 
sindicat virstnic din industrie 
și agricultură să considere ca 
o sarcină de onoare, de care 
răspunde în fața clasei sale 
și a poporului, sarcina de a 
transmite tinerilor muncitori 
experiența sa de producție, 
de a-i sprijini cu dragoste în 
ridicarea nivelului cunoștințe
lor tehnice.

Aci trebuie să adăugăm că 
entuziasmul tineretului tre
buie să fie însoțit și de disci
plina în muncă, de respectul 
față de maistru, față de mun-

citorii cu mai multă experien
ță în muncă.

Sindicatele salută cu însu
flețire Hotărîrea Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R, cu pri
vire la îmbunătățirea muncii 
politico-educative în rîndul 
studenților. Consiliul Central 
al Sindicatelor își însușește 
întru totul critica pe care o 
face partidul cu privire la 
slăbiciunile serioase manifes
tate de Organizațiile sindicale 
din facultăți și institute de 
invățămînt superior, care în 
(fele mai multe cazuri și.au 
limitat activitatea la cîteva 
aspecte de ordin social. Sin- 
tem încredințați că 
stabilite vor duce l 
tățirea radicală a 1 
litico-educative în 
denților.

Partidul ne-a 
sarcina de a ne ocupa cu cea 
mai mare atenție de tineri, nu 
numai în muncă ci și în viața 
lor personală, de a ne îngriji 
de îmbunătățirea continuă a 
condițiilor ' materiale, cultu
rale de viață ale tineretului.

Consiliul Central al Sindi
catelor este de acord cu cri
tica cuprinsă în raportul C.C. 
al U.T.M» în legătură cu fe
lul cum sindicatele s-au pre
ocupat de realizarea măsuri
lor sociale prevăzute tn ho- 

' tărtrea comună a U.T.M. și 
C.C.S. Pe viitor vom acorda 
atenția cuvenită problemelor 
sociale ale tineretului, ne vom 
ocupa stăruitor de îmbunătă
țirea cazării tinerilor, mai a- 
les pe șantierele de tineret, 
de respectarea salarizării și a 
măsurilor de protecția muncii 
pentru tineret.

Este necesar să mărim și 
să coordonăm eforturile noas
tre în această 
dăm un caracter 
și mai atrăgător 
fural-educative.

înainte de a 
duiți-mi, dragi 
varășe, să vă ____
U.T.M., vlăstarul iubit al par
tidului nostru, va , găsi întot
deauna în sindicate un sprijin 
de nădejde în toată activita
tea sa.

măsurile 
la îmbuna,- 
muncii po- 
rîndul stu-

încredințat

direcție. Să 
mai tineresc 
muncii cul-

încheia. îngă- 
tovarăși și to- 
asigurăm că

Manole Bodnăraș
din partea C.C.F.S.

De preferință, în felul acesta au folosit delegații pauzele..,

Tineretul nostru așteaptă ca 
alături de celelalte probleme 
care se dezbat aici, să fie 
prezente în discuție și proble
mele privind cultura fizică și 
sportul care, an de an, au 
intrat tot mai mult în viața 
și preocupările maselor de ti
neret.

în ultimii ani, mișcarea de 
cultură fizică și sport a cu
noscut o largă dezvoltare a 
bazei sale de masă, cuprin- 
zînd peste un milion de tineri 
încadrați în cele peste 6.500 
de colective sportive.

în întreaga sa dezvoltare, 
mișcarea de cultura fizică și 
sport din țara noastră pri-sport din tara noastră pri
mește ajutor din partea Uniu
nii Tineretului Muncitor.

Cu toate succesele obținu
te, in mișcarea noastră de 
cultură fizică și sport se con
stată încă și o serie de nea
junsuri.

Numi al celor care practică 
tn mod continuu și organizat 
educafia fizică, raportat la 
numărul membrilor de colec
tiv sau la numărul populației 
este tnsă nesatisfăcător.

Multor organe și organi
zații U.T.M. nu le e clar a-

jutorul pe care sportul îl ■ ț 
poate aduce tn atragerea ma-
selor de tineri neutemiști că
tre organizațiile U.T.M.

Complexul G M.A.. introdus 
in (ara noastră din iniț’ativa 
U.T.M., după exemplul com
plexului sovietic G.T.O., tre. 
buie să primească mai mult 
spHjin din partea organizații
lor U.T.M.. care sa contribuie 
la trtviorarea tntregii activi
tăți G.M.A.. la atragerea tn 
această activitate a noi mase 
de tineri și la temeinica pre
gătire a acestora.

Dumneavoastră, utemiștii. 
partea înaintată a tineretului 
trebuie să fiți In fruntea ac
țiunii de lărgire a bazei de 
masă a sportului nostru.

Comitetul pentru Cultură 
Fizică șl Sport se angajează 
să acorde tot sprijinul n nesar 
pentru ca entuziasmul mase
lor de tineri, mobilizați de 
organizațiile U.T.M.. să de
vină un factor principal in 
obfinerea unor noi și însem
nate succese pe drumul dez
voltării și tntărlrii continue a 
mișcării de cultură fizică și 
sport din scumpa noastră pa
trie.



Mitingul tineretului din Capitală

la mitingul de pe stadionul DinamoTribuna Defilează sportivii

90 de ani de la înființarea 
primei societăți academice

romine
Interviu acordat de acad. prof. dr. 

nostruziarului
Ștefan Milcu

))b,

Ultima zi... Tn sala Congre
sului, la mesele de lucru, de
legații sînt deja, între ei, buni 
și vechi prieteni. Totodată, în 
atmosfera festivă, fiecare se și 
gîndește cu dor la orășelul sau 
la satul său, la tovarășii și la 
prietenii pe care i-a lăsat aco
lo, la muncă... Ce-or mai fi 
făcînd oare ? Ce le va povesti ? 
Cu ce îi va ajuta, așa cum 
dînșii așteaptă desigur, pentru 
ca viața utemistă să fie mai 
tînără, pentru ca toți să în
vețe și să lucreze mai bine ?

A fost în atmosfera acestor 
zile de Congres o creștere ne
întreruptă. Departe de a adu’ 
ce obișnuință, ultima zi a în
semnat încununarea tuturor.

Vineri, Congresul a lucrat 
pînă noaptea tîrziu, și con- 
gresiștii au plecai la odihnă 
odată cu zorile noii dimineți. 
Sîmbătă însă, la începerea șe
dinței, erau la fel de veseli și 
puși pe muncă ca întotdeauna. 
Și ei au avut ce învăța.

Adeseori mi-a venit în min
te asemuirea dintre mlinile 
oamenilor, ridicate tn aplauze 
fierbinți deasupra capetelor, 
și stoluri de porumbei. Aceas
tă asemuire era și mai puter
nică în felul în care tinerii 
aclamau cuvintele tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim 
secretar al Comitetului Cen
tral al partidului. îndrumări 
de preț a primit mișcarea de 
tineret prin această cuvîntare. 
însuflețiți de dragoste pentru 
partid, delegații au marcat 
sfîrșitul cuvîntării cu un ro
pot de aclamații, cu ,,.Inter
naționala" .

Se spunea deunăzh în ziarul 
nostru că la Congres nu dis
cută numai cei prezenți într-o 
sală, dar că se simte prezența 
tineretului unei țări întregi. 
După amiaza de sîmbătă a 
venit să ne întărească convin
gerea. Mașina înainta cu greu 
printre coloanele de tineri, 
printre băieții cu steaguri și 
tetele care zîmbeau tndreptîn- 
du-se spre stadionul „Di
namo11.

Aflat în preajma sălii Con
gresului, în același cadru de 
verdeață, largi alei asfaltate 
și statui albe., sugerînd forță 
șl tinerețe, stadionul a fost 
martorul unui miting cum am 
dori să vedem multe.

Participanții au luat loc 
în tribunele vaste, cea mai 
mare parte ferite cu arbori 
de soarele văratic Sute de lo
catari din vecinătate au în
țesat balcoanele șl acoperișu
rile clădirilor Pe teren, spor
tivi cu fanioanele asociațiilor 
lor așteptat' c- pentru salut.

La ora 7 fanfara a început 
să cînte.

Tn tribună au sosit delegați 
i tineretului din străinătate 
’ - membri ai Comitetului 
mtral al Uniunii Tineretului 
incitor.
^ovarășul Dumitru Bejan a 
chis mitingul.
uînd cuvîntul, tovarășul 
xil Trofin, prim secretar al 
xitetului Central al Uniunii 
ret ului Muncitor, s-a adre- 
tineretului Capitalei: 
'stăzi s-au încheiat lucră- 

; :elui de al II-lea Congres 
’ niunii Tineretului Munci- 

Congresul a constituit un 
ment de seamă în viața 
•tului nostru și a organi- 

sale revoluționare, un 
de puternică afirmare a

hotărîrîi tinerilor noștri mun
citori, țărani muncitori, inte- 
lectuali, de a participa cu toa. 
te puterile la înfăptuirea sar
cinilor de însemnătate istorică 
stabilite de Congresul al 
II-lea al Partidului Munci
toresc Romîn... Tineretul nos
tru va munci cu întreaga sa 
energie pentru ca hotărîrlle 
Congresului U.T.M. să lie 
aplicate în viață, așa îneît — 
conform sarcinilor puse în fața 
poporului nostru de partid — 
industria noastră socialistă să 
crească și să se întărească ne
încetat, în agricultura noastră 
să se dezvolte mai puternic 
sectorul socialist, să se obțină 
rezultate din ce tn ce maî bune 
în sporirea producției agricole, 
pentru ca să crească și să se 
dezvolte zi de zi 
noastră economie și 
socialistă".

Mii de tineri au 
călduros cuvintele 
secretar al C.C. al U.T.M., an- 
gaitndu-se parcă prin aceasta 
cu talii să-și facă cu cinste 
datoria.

A venit apoi tn fafa micro
fonului Bruno Bernini, pre
ședintele Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat. Fără 
să citească parcă, tnflăcărat. 
așa cum și tn alte rînduri am 
avut prilejul să-l admirăm, a 
vorbit și azi. A felicitat tinere
tul nostru, subliniind că, cu 
prilejul participării la lucrările 
Congresului U.T.M.. a avut 
ocazia să vadă cit de mari 
stnt cuceririle tinerei generații 
din Romînia. A chemat apoi 
pe țineri la acțiune, arătlnd 
că sarcina nouă și măreafă a 
tineretului de azi, în raport 
cu generațiile trecute, e .nu 
numai de a satvgarda pacea, 
dar a face să progreseze ome
nirea.

Aplauze puternice au 
perii ultimele cuvinte ale 
bitorului care purtau In 
ascultătorilor imaginile

întreaga 
cultură

aclamat 
primului

aco- 
oor-

_o. fier
binți ale unei mari întîlniri: 
„La revedere, tineri romîni 1 
La revedere la Moscova, în 
1957! înainte, spre al Vl-lea 
Festival Mondial al Tineretu
lui și Studenților pentru pace 
și prietenie 1“

Tovarășul G. P. Șatunov, 
conducătorul delegației Com- 
somolului, ne-a transmis un 
salut fierbinte și frățesc din 
partea comsomoliștilor și tine
rilor din Uniunea Sovietică: 
„Din tot sufletul dorim Uni
unii' Tineretului Muncitor, tu
turor tinerilor și tinerelor din 
minunata dumneavoastră pa
trie, să îndeplinească sarcinile 
date de partid, prin aceasta 
aducînd un mare aport cau
zei păcii**.

Tnchelndu-șl cuvîntul, repre
zentantul tineretului sovietic 
strînge mina primului secre
tar al C.C. al U.T.M., In timp 
ce participanții scandează nu
mele Comsomolului frățesc.

TI ascultăm acum pe șeful 
delegației tineretului chinez.. 
tovarășul Ho Chin-min, Fru- 
moașă trebuie să fie limba 
chineză care are în țesătura sa 
expresii ca acestea, pe care, 
cu glasul ei melodios, se stră
duiește și reușește să ni le 
traducă intr-o bună limbă ro
mînă o tînără studentă chi
neză: „Cu toate că între China 
și Romînia sînt 12.000 de ki
lometri, noi sîntem uniți... 
Prietenia noastră să devină la

feil de stabilă ca munții Car- 
pați 1“

După ce, la începutul mitin
gului, participanții au salutat 
declarația făcută în cuvîntul 
tov. Virgil Trofin, cu privire 
la restabilirea relațiilor de co
laborare și prietenie cu Tine
retul Popular din Iugoslavia, 
ei au acum prilejul să asculte 
vorbind pe tovarășul Budislav 
Soskici, șeful delegației tine
retului iugoslav. El arată că 
în decursul Congresului dele
gații iugoslavi au aflat nu
meroase fapte din experiența 
de viață a organizației de ti
neret din Romînia, ceea ce 
le-a confirmat convingerea 
cît de folositoare pot fi aseme
nea întîlniri. Participanții la 
miting rețin și salută cuvin
tele: „Ne-am simțit ca acasă. 
Fiți convinși că și tineretul 
iugoslav va saluta la fel pe 
reprezentanții tineretului ro
mîn**.

Aime Massei, șeful delega
ției tineretului francez, ne a- 
duce parcă din spiritul Franței 
progresiste. Vorbitorul citează 
cuvintele marelui scriitor Vic
tor Hugo, și spunînd după el 
„trăiesc acei ce luptă", salută 
în tineretul romîn, din partea 
tineretului progresist al Fran
ței, un luptător și un prieten 
dornic de pace.

Răsună imnul F.M.T.D. 
Participanții la miting, alături 
de delegații tineretului din al
te țări, îl cîntă, și melodia 
comună răsună unitară, dea- 
'supra graiurilor deosebite.

In preajma tribunei, cîțiva 
copii puși pe joacă s-au aciuit, 
impresionați. Să-i reținem cu 
drag între noi, așa cum vrem 
să facem cu toți- copiii. Vor 
avea de ce-și aminti cînd vor 
crește, devenind și ei tineri, 
utemiști.

închiderea mitingului aduce 
deschiderea unei interesante 
demonstrații sportive. După 
cum sîntem preveniți, nu e 
vorba numai de exerciții de
monstrative, ci chiar de ade
vărate tentative de record. In
tr-adevăr, după defilarea opti
mistă a reprezentanților prin
cipalelor asociații și după tu
rul de onoare făcut de moto
ciclete ornate cu piramide 
omenești, încep concursurile, 
și numai într-o oră se și do
boară trei recorduri ale R.P.R. 
Fie ca lucrările Congresului 
U.T.M, — cărora sportivii de
clară la microfoane că le-au 
închinat recordurile — să în
suflețească la fel pe mii și mi
lioane de tineri, spre succese 
mai mari decît cele din trecut 
în toate domeniile de activi
tate.

...S-a lăsat seară, cîntecul 
orchestrelor, hore, plimbări 
sub clar de lună și luări de 
rămas bun prietenești, la re
cepția închinată congreslști- 
lor, încheie ziua plină de 
astăzi.

Duminică, trenurile care 
pleacă din București vor avea 
cu cîteva sute mai mulți călă
tori decît altădată. Spre fa
brică, spre sat. spre casă — 
spre prietenii și tovarășii care 
așteaptă să afle din gura tri
mișilor lor ce s-a discutat la 
adunarea florii tineretului ță
rii, ce au de făcut, cum pot 
mai bine să înfăptuiască ma
rele nostru vis comun...

l

FILIP CERBU

Care brigadă va fi fruntașă?
se la corespondentul 
Brigadierii de pe șan- 
onstrucție al orașului 
hotărTi să cinstească 

al Il-let al U.T.M. cu 
în prodicție Pe șan- 

nare forfotă. Mașinile 
ontinuu, ăiansportînd 
cos din săpăhri. Unele 
ireate. altele *in trans, 
sip, piatră, ciment sau 
jarele benzilor rulante 
lie bande încărcate cd 

fundații,. .

Brigadierii muncesc în aceste 
zile într-un ritm susținut. Fiecare 
se străduiește ca, în zilele Con
gresului, să obțină cele mai fru
moase realizări. De rezultatele 
obținute va depinde cîștigarea ti
tlului de brigadă fruntașă. După 
terminarea zilei de muț ^ă, bri
găzii cu cele mai însemnate re
zultate i se va înmîna steagul de 
brigadă fruntașă.

Pentru a antrena pe toți briga
dierii de pe șantier în întrecere, 
echipa a doua din brigada a cin-

cea a lansat o chemare. Tn pri
mele ore de muncă, tn frunte se 
află tinerii din echipa a doua care 
a lansat întrecerea. Ei au înain
tat cel mai mu.lt cu săpăturile. 
Intens se muncește și pe poligo 
nul de turnare a prefabricatelor 
Brigada condusă de Szabo Adal
bert a turnat numai în cîteva ore 
aproape 300 blocuri mici și a sti
vuit alte 240. Cei mai harnici din 
brigadă în aceste zile s-au dove
dit a fi tinerii Nicolae Bădui, Ion 
Dragu, Nicolae Cuculea și alții I

Utemiștii citesc Raportul 
de activitate al C.C. al U.T.M
Pe șantierul conductei de aducf une

Prut-Iași
Șantierul tineretului de aduc- 

țiune a apei Prut-Iași. Ora 12,30. 
Brigadierii vin în grupuri spre 
cantina șantierului. Dintr-o moto, 
cîcletă care a staționat lîngă in
trarea cantinei, coboară trei tova
răși. Brigadierul Luca Mihai se 
oprește în fața lor și intră în vor. 
bă cu ei.

— Mi se pare că aveți „Scîn'- 
teia tineretului" de azi, spune to
varășul Luca. Vă rog numai o 
clipă să arunc ochii pe ea. _Mă 
interesează să văd dacă a apărut 
raportul C.C. al U.T.M. prezentat 
la Congres.

— Poftim ziarul tovarășe bri
gadier. Eu mă întorc în oraș și 
cumpăr altul.

— Mulțumesc.
Luca Mihai a mîncat mai gră

bit ca oricînd și a pornit spre 
dormitor însoțit de cîțiva tova
răși din brigada sa. Ajuns acolo, 
a despăturit ziarul și a început 
să-I citească cu mult interes. Dar 
pentru că și alți tineri voiau să 
citească ziarul el fu rupt în cele 
dj nurmă în trei părți. Vreo 20 de 
tineri urmăreau atenți lectura ra
portului. Aparatul de radio fu 
stins. Brigadierul Dumitru , Con
stantin a întrerupt lectura roma
nului „Mizerabilii". Vieru Ion și 
Filoti Eugen au închis cutia de 
șah. Toată lumea era numai 
urechi.

— Uite vezi, întrerupse lectura 
brigadierul Marin Sipoteanu. In 
raport se pune un accent deose
bit pe calificarea tineretului. Ar 
trebui să cerem și noi cu mai 
multă insistență deschiderea

cursului de calificare de zidari.
Intr-un alt colț al dormitoru

lui, citește raportul tovarășul Ni
colae Baciu, vechi și încercat bri
gadier, care a lucrat pe mai mul
te șantiere naționale.' După ce a 
citit paragraful intitulat : „Mun
ca voluntară a tineretului pe șan
tiere și în acțiuni de folos ob
ștesc" se opri.

— Eu am lucrat pe mai multe 
șantiere tovarăși. Am văzut mii 
de tineri care au muncit cu entu
ziasm la fiecare construcție. Să 
dăm și noi dovadă că merităm 
înalta prețuire ce ni s-a acordat, 
să lucrăm cît mai bine pe șantie
rul nostru.

In jurul brigadierului Nicolae 
Ciobanu care avea și el o parte 
din ziar se strînseseră vreo 5-6 
tineri.

— Uitați ce accent se pune în 
raport pe ridicarea nivelului cul
tural al tineretului, spuse tova
rășul Vasile Arsenie. Noi încă nu 
avem o bibliotecă pe șantier. în
cepi să citești o carte și nu apuci 
să o termini că ți-o ia altcineva. 
Trebuie neapărat să cerem să ni 
se amenajeze o bibliotecă bine în
zestrată.

In tot dormitorul se nasc dis
cuții aprinse. După terminarea 
pauzei de prînz, tinerii au pornit 
spre locurile, lor de muncă, să cu
cerească noi succese care să se 
alăture faptelor mărețe ale tine
retului patriei noastre.

I AGHINEI
Corespondentul „Scînteii 

tineretului" pentru regiunea 
Iași

Recepție cu prilejul 
încheierii lucrărilor 

celui de al 2-lea 
Congres al U.T.M.

Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Muncitor a oferit sîm
băta seara cu prilejul încheierii 
lucrărilor celui de al II-lea Con
gres al U.T.M. o recepție la res
taurantul nr. 1 din Parcul 
Cultură și Odihnă.

La recepție au luat parte 
varășii: Gh. Gheorghiu-Dej, 
Chișinevschi, Gh. Apostol, 
Ceaușescu, J. Fazekaș, I. Coz- 
ma, Florian Dănălache. prim se
cretar al Comitetului orășenesc 
București al P.M.R., Virgil Tro- 
fin, prim secretar al C.C. al 
U.T.M., Bruno Bernini, președin
tele F.M.T.D., membri ai C.C. al 
P.M.R., membri ai guvernului, 
membri ai Biroului C.C. al U.T.M. 
și ai C.C. al U.T.M., delegațiile 
de tineret de peste hoiare invi
tate să participe la Congres, de
legați și invitați la Congres, ti
neri și tinere din Capitală.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească.

-0O0-
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Un spectacol reușit
Echipa de teatru a muncitori

lor și tehnicienilor, din Combina
tul poligrafic „Casa Scînteii" a 
prezentat tn cinstea celui de al 
II-Iea Congres al U.T.M., în sala 
de festivități a combinatului, pie
sa „Doctorul fără voie" de Mo
liere.

Interpreții au pus multă Însu
flețire în redarea personagiilor 
comediei lui Moliere. Ion Marun- 
ciak, zețar, interpretul lui Sga- 
narelle și fiul său, Nelu Marun-

ciak, care nu de mult a împlinit 
12 ani, interpretul lui Perrin, se 
numără printre „actorii" de bază 
ai echipei. Și alți tineri, ca Jeni 
Ciobanu (Lucinda) și Gigi Iones- 
cu (Martine) își interpretează 
cu talent rolurile.

Spectacolul a plăcut publicului 
care, la rîndul său, a răsplătit cu 
multe aplauze strădania inter- 
prețiior și a tuturor celor care au 
muncit pentru pu-nerea în scenă 
a piesei.

.Seară de teatru" oferită 
de artiști ai teatrului 

academic de artă 
din Moscova MHAT

La Casa Prieteniei Romino- 
Sovietice a avut loc sîmbătă 
seara o „Seară de teatru" oferită 
de artiști ai Teatrului Academic 
de Artă din Moscova (M.H.A.T.).

In numele M.H.A.T.-ului, P. A. 
Markov, director artistic al tea
trului, a adus un călduros salut 
artiștilor, regizorilor, oamenilor 
de artă din București și oameni
lor muncii prezenți în sală. Apoi, 
artiști ai renumitului teatru sovie
tic au prezentat fragmente din 
piesele „Suflete moarte** de Go- 
go! și „Orologiul Kremlinului** 
de N. Pogodin, recitări și decla- 
mări din Maiakovski, Eminescu, 
Cehov și Gogol.

Și-au dat concursul:
Kedrov, artist al poporului din 
U.R.S.S., V. V. Belokurov, B. I. 
Petker, A. P. Zueva, V. V. Gotov- 
tev, artiști ai poporului din 
R.S.F.S.R., precum și artiștii 
M. V. Anastasieva și L. F.'’Zo
lotuhin.

In numele artiștilor și ai oame
nilor de artă din Capitală. Beate 
Fredanov artistă emerită a R.P.R. 
a mulțumit artiștilor sovietici 
pentru seara plăcută ce le-a fost 
oferită.

M. N.

(Agerpres)

Anui acesta Academia 
R.P.R. sărbătorește împli. 
nirea a 90 de ani de via
tă academică. In dorința 
de a prezenta cititorilor 
ziarului „Scînteia tine
retului" însemnătatea a- 
cestui eveniment din via
ța științifică a patriei 
noastre, vă rugăm, sti
mate tovarășe academi
cian. să ne răspundeți la 
cîteva întrebări. V-am 
ruga să povestiți în cî
teva cuvinte cititorilor 
noștri despre trecutul A- 
cademiei și despre reali
zările noii Academii 
R.P.R.

Așa cum vă este desigur cunoscut, 
Academia Republicii Populare Ro
mine este continuarea vechii 
Academii Rom ne din 
conținut a preluat tot 
progresist și viabil. 
R.P.R. a devenit mai 
și mai reprezentativă

viața și opera 
ța{i 
care
care

capătă o 
depășește 
au trăit.

acestor mari învă- 
semnificatie nouă, 
cadrul istoric în

11- 
ln 

Academia R.P.R.

Ce ne puteți spune în 
nii mari despre felul_ 
care '
își desfășoară activita
tea sa științifică ?

vechii 
al cărei 
ce a fost 
Academia 
complexă 
prin în

ființarea unor secții și sectoare 
care au lipsit în vechea Acade
mie, cum sînt acelea referitoare 
ia științele tehnice, la agricul
tură și ia medicină. La acest nou 
profil trebuie să adăugăm re
țeaua de institute de cercetare 
care dă Academiei R.P.R. ~ un 
caracter de participare activă la 
activitatea creatoare în știință, 
artă și cultură.

Noile caractere organizatorice 
ale Academiei R.P.R. și noile 
condiții create de regimul de
mocrat popular științelor și ar
telor în patria noastră, sprijinul 
acordat dezvoltării unei activi
tăți organizate în serviciul po
porului, au permis ca în mai pu
țin de un deceniu de existență 
să se obțină rezultate care depă- 

ce 
via-

șese în unele domenii ceea 
s-a realizat în 80 de ani de 
ță academică.

Vechea Academie Romînă n-a 
putut asigura dezvoltarea, știin
țelor și nici impune sprijinirea
activității științifice de către sta
tul burghez. Istoricul acestei
instituții ne arată perioadele
pline de greutăți care au frînat 
activitatea ci științifică și au 
împiedicat oamenii de seamă ai 
patriei noastre să creeze în mă
sura posibilităților lor. Sînt 
multe exemple de realizări obți
nute prin abnegația învățaților 
patriot! care înainte de 23 Au
gust 1944 au reușit să aducă 
contribuția lor în ciuda dificul
tăților ce le-au stat in cale.

Ați amintit de învățări 
din trecutul patriei noa
stre care au adus con
tribuții deosebite în pa
trimoniul științei. Spune- 
ți-ne cîteva cuvinte des
pre ei.

Spre mîndria noastră, lista lor 
nu este scurtă. Ne vom limita 
să cităm doar cîteva nume din
tre cele mai ilustre Viața și ac
tivitatea lor este în același timp 
un exemplu de patriotism, de 
pasiune pentru știință, de încre
dere în capacitățile creatoare ale 
poporului nostru. Să amintim 
astfel pe: Gr Cobălcescu, Dimi- 
trie Brîndză, Timotei Cipariu, 
Gheorghe Țițeica, Anghcl Saligny, 
C. Mrazec, Emil Racoviță, Ion 
Cantacuzino, Grigore Antipa, 
Gheorghe Marinescu, Victor Ba- 
beș. Și alte nume ar putea fi in 
egală măsură citate și cinstite de 
epoca noastră, cînd poporul mun
citor înconjoară cu dragoste și 
respect pe creatorii științei și cul
turii.

In 
rește 
viață

aceste zile cînd se sărbăto- 
aniversarea a 90 de ani de 
academică in (ara noastră,

Pentru a putea înțelege larga 
activitate științifică desfășurată de 
Academia R.P.R., trebuie să tre
cem în revistă istoricul ei. în fe
lul acesta este lesne de urmărit 
gradul de dezvoltare atins as
tăzi de înaltul for științific și 
cultural al țării. înființată prin 
regulamentul sancționat de Loco
tenenta Domnească, „Societatea li
terară Rom nă“ număra în 1866 
doar 21 de membri. După mai 
puțin de un an Societatea lite
rară romînă își schimbă denu
mirea în Societatea Academica 
Romînă. în anul 1879 „Societa
tea Academică Romînă" a fost 
transformată în „Academia Ro- 
mînă", fiind ridicată la rangul 
de institut national. Reorganiza
tă în toamna anului 1948 și 
transformată în „Academia 
publlcii 
nu avea

Astăzi 
la Cluj, 
cercetări , . „
reș și una la Timișoara. De ase
menea. Academia nu avea nici
un
ce.
te,
ce, 
cui 
cîte număra în anii 
Academia are astăzi peste 2500 
de cercetători.

întreaga activitate științifică 
desfășurată pe seefii și în mod 
planificat cuprinde probleme d:n 
toate ramurile științei, contri
buind la dezvoltarea și folosirea 
cuceririlor științifice și culturale 
în opera de construcție socialistă.

Ce ne puteți spune des
pre realizările de seamă 
ale Academiei R.P.R. ?

Academia R P R. a obfinut re
zultate însemnate în diferite do
menii de cercetare științifică. 
Astfel succesele obținute in cadrul 
Secției de știinfe matematice 2U 
fost cu prisosință oglindite în ca
drul recentului Congres al male- 
inaticienilor care s-a tinut în 
țara noastră.

Trecînd în revistă cîteva din 
realizările din alte domenii de 
cercetări științifice, putem arata 
că în domeniu! fizicii, au fost stu
diate o serie de probleme teore
tice cu aplicafii în domeniul ’ 
diafiilor. căldurii, opticii 
nicii și electricității. In 
științelor chimice au fo; 
ficate însemnate bogății 
ale țării noastre. De aser 
fost sintetizate noi subst. 
mice și medicale, elaboi 
noi metode de producție. I 
drul Secției de științe tehnice au 
fost studiate noi procese tehnolo
gice de fabricație, contribuind ast
fel la creșterea productivității 
noastre industriale. In domen ul 
agronomiei au fost create noi 
soiuri mai productive și mai re
zistente; a fost raionaî teritoriul 
agricol studiîndu-se aplicațiile :a 
condițiile concrete ale țării noas
tre a experienței înaintate a agri
culturii sovietice. Secția de geo
logie și geografie a întocmit harta 
geologică a R.P.R.

Succese mari au fost obținute 
de științele medicale.

Printre altele de mare interes 
sînt cercetările întreprinse în 
problema rolului sistemului ner
vos central în imunitatea antimî- 
crobiană precum și acelea privi
toare la urmările tulburării func
ționale a sistemului nervos cen
tral. Succese s-au repurtat și in 
domeniul filosofiei, istoriei, ling
visticii.

Re
elPopulare Romîne“, 

nici o filială.
Academia are o filială 
una la Iași, o bază de 
științifice la Tîrgu-Mu-

__ Academia nu avea nid 
institut de cercetări știintifi- 
Astăzi ea numără 29 institu- 
două observatoare astronomi- 
4 muzee științifice. Iar in îo- 
celor 414 cadre științifice 

1948-1949.

Comedie cu nuanțe de farsă și 
în special de satiră fină, „Roa
dele învățăturii" ocupă un loc a- 
parte în dramaturgia lui Lev 
Tolstoi, menținută în tonurile 
sumbre și accentele răscolitoare 
ale „Puterii întunericului'* 
„Cadavrului viu", 
abstracție de primele 
cări în dramaturgie, 
neterminate, altele 
realizate artistic.

Pe de altă 
cademic de 
„M. Gorki" 
mai des în 
tetîcul, cu 
ment al dramei moderne sau cu 
forța dezlănțuită a tragediei, do- 
cît cu verva și umorul comediei, 
întemeindu-și reputația pe un re
pertoriu în care numele lui Ce
hov, Gorki, Shakespeare, Tolstoi 
(mai ales al dramatizărilor dupâ 
„învierea" și „Ana Karenina") 
figurează la loc de cinste. Desi
gur, nu uităm pe Ostrovski, Go
gol sau Moliere, dar aici limite
le foarte împinse ale satirei se 
învecinează cu tragedia. Există o 
jubilație satirică, o violență a 
conflictelor, a caracterelor și a 
limbajului care scormonește tra
gicul de sub comic, făcîndu-1 să 
irumpă în plină situație burles- 
că (Gogol e un exemplu conclu
dent în acest sens).

De aceea am așteptat cu inte
res întîlnirea dintre veșela și u- 
șoara piesă a masivului și nu 
prea veselului patriarh al litera
turii rusești, cu masivul colectiv 
artistic al teatrului pe ca-;1 
sinea noastră cel puțin, îl nu
meam teatrul lui Cehov și, la 
cealaltă extremă, a lui Gogol.

Rezultatul întîlniri’ a fost un 
spectacol de ținută, foarte studiat, 
destul de dinamic și în orice caz 
cu mult haz (chiar poate mai 
mult decît prevăzuse autorul tex
tului). Este o dovadă de suplețe 
și de știință teatrală deosebită.

Și 
dacă facem 
sale tncer 
piese unele 

insuficient

parte, 
artă i

s-a 
cariera 
durerosul

Teatrul a- 
din Moscova 
întîlnit mult 

i sa cu pa
rafina

Tilmaci : M. N. Kedrov în co
laborare regizorală cu N. N. Li- 
tovțeva și P. V. Lesli.

Căci de bună seamă trebuie să 
începem cu regia, a cărei prezen
ță — fără a fi ostentativă — s-a 
simțit pe tot parcursul spectaco
lului De la felul in care au fost 
distribuite și apoi contopite sau 
opuse în scenă grupurile 
lor, servitorilor, boierilor 
ci, boierilor tineri etc., de

țărani- 
vtrstni- 
la felul

zgomotoasă și apăsînd prea mult 
asupra notei de vulgaritate și 
stupiditate pe care i-o pretinde 
textul și de asemeni B. I. Petker 
(Grossman) care s-a desprins oa
recum din ansamblu mergînd pc 
un stil caricatural ce nu era 
spectacolului. în schimb V. 
Popov în bătrînul bucătar și A. 
P. Zueva în _ bucătăreasă ne-au 
emoționat prin adînca lor căl
dură, simplitate și umanitate.

al 
A.

re pentru seriozitatea și inventivi 
tatea cu care s-a lucrat acest 
spectacol Sînt poate amănunte 
de joc, dar din astfel de amă
nunte se realizează în fond acea 
armătură solidă, acea șiră a spi
nării pe care o numim concepția 
regizorală Primul, pe care l-am 
mai citat dealtminteri înainte, 
este discursul, sau să-i zicem ... 
prelegerea „științifică" a’- lui . Feodor 
Toporkov-Krugosvetlov înaintea

Turneul Teatrului M. H. A. T.
O. VZ SA

RHARFIF IMVATAHIRIi“ db3 1iiiHiuHII y. tal Sfa 1 OISlul
în care a fost dirijată interpreta, 
rea actorilor ca să scoată în evi
dență cele două idei principale 
ale autorului: parazitismul zvez- 
dințevilor opus trudei țăranilor și 
unora dintre servitori, pseudo- 
știința primilor opusă bunului 
simț și umorului celor din urmă 
— de la felul în care au fost rea
lizate ritmurile scenice (în spe
cial în actul I; în celelalte două 
acte ni s-au părut insuficient sus
ținute și deci obositoare) și pină 
la îngrijitul finisaj artistic al de
taliilor de mișcare, lumină, cos- 
tume și decor, totul ne-a indicat 
o matură gîndire regizorală, ser
vită de o tehnică actoricească 
impresionantă. (Ceea ce n-a ex
clus de loc fantezia, candoarea și 
spontaneitatea de ambele părți 
Amintim spre exemplificare sce
na ședinței de spiritism cu neui
tatul discurs al lui Toporkov- 
Krugosvetlov, scena țăranilor din 
actul I și' în special ieșirea lor 
tmpreună cu Tania cu învîrtirea 
pe loc în cadrul ușii principale, 
plecarea invitărilor în actul IV 
etc.).

Dacă nu ne-au 
mult A. I. Stepanova în Belsi, 
care ni s-a

Sorana Coroamâ

convins prea

părut exagerat de

Strălucitor Massalskl în fluștu- 
raticul Vasile Leonidici și Belo
kurov în Grigori. O gamă foarte 
interesantă au realizat A. N. Gri
bov, A. N. Pokrovski și T. A. Za
brodina. Primii doi — țărani ve- 
niți atunci din satul lor, avînd 
proaspătă toată naivitatea, șire
tenia. încăpățînarea, deșteptăciu- 
nea și umorul simplu al mujicu
lui. diferențiali însă perfect în
tre ei prin vîrstă, temperament și 
stare materială; ultima — ță
rancă ajunsă servitoare la conac, 
oarecum-, mai rafinată in manie
re, dar la fel de vitală, de tena
ce, de inventivă și de cinstită ca 
pe vremea cînd trăia în izba ei 
natală. La toți setea aprigă și du
reroasă de pămînt. Dar cîte 
nuanțe în felul în care se mani
festă ei 1 Cită varietate în acea
stă uniformitate I (Remarcă va
labilă dealtminteri și pentru alte 
grupări de personaje — a| „spi- 
ritiștilor", 
etc.).

Am vrea 
te care ni

al tinerilor boieri,

să cităm trei momen. 
s-au părut revelatoa-

ședinței de spiritism propriu- 
zise. Toporkov crede pe deplin 
în ceea ce spune. El expune cu 
bunăvoință și calm extravagan
tele lui teorii. E un domn „bine", 
politicos. înfipt pe „meterezele 
științei" el combate cu pasiune 
Puține gesturi, tonul de loc ridi
cat. vorbire aleasă, nici o osten
tație. Dar cîtă prostie și incultură 
respiră sărmanul profesor 1 Cîtă 
ardoare stupidă și savantlîc ca
raghios 1

Susținut de parteneri și, în 
special de F. V. Sevcenko — cu
coana grasă, a cărei suficiență 
este de.a dreptul ilariantă, profe
sorul ajunge ia capătul perorației, 
aparent fără efort. Cît s-a chel
tuit interpretul nu ne mai între
băm. Această prezență scenică 
permanentă, această trăire cu 
autenticitate și sobrietate am ob
servat-o și la alți interpreți Feo
dor Ivanîci și Iacob, bufetierul, 
au foarte puține replici în piesă. 
Poate însă una dintre cele mai 
frumoase scene a fost scurtul lor 
colocviu din actul IV. Atunci la- 
cob (Șișkov) urcă și coboară în 
goană scările spre saloanele de 
primire ale boierilor în panica de 
nedescris pe care i-o provoacă

serviciul său: „,S-au isp’âvit 
sahdviciurile. Știam eu...“ ..Por
tocalele sînt puține"... ș.a.m d 
Și apoi'bomba. Degeaba se zba
te, degeaba aleargă, degeaba se 
cheltuiește : „Vor să mă dea a- 
fară!... Abia au început plozii 
mei să se mai înfiripe... Fee- 
dor Ivanîci, pune o vorbă bună 
pentru mine... Mă rog mata!:, 

Ivanîci!" Dar Feodrr 
Nanîci (V. V. Gotovțev) stă ?e 
uni scaun privind la agitajia !ui 
Icicob cu mult calm. Știe că e 
inutilă. Totul e inutil. Și graba 
și panică^ Este inutil chiar să te 
înduioșezi Și totuși Feodor s-a 
încț.u.W'șat. Și ne-a emoționat și 
pe. noi, spectatorii.

In sfîrșit. cum exemplele s-ar 
putea înmulți, aș vrea să citez 
doar, în al treilea și ultimul rînd. 
risipa de fantezie care dovedește 
un amănunțit studiu și o precisă 
observație de viață cu care se 
realizează coborîrea și urcarea 
scării în actul IV și îmbrăcarea 
paltoanelor. inclusiv încălțarea 
șoșonilor, în actele I și IV. după 
vîrstă, situația socială a perso
najelor, temperamentul și situa
ția lor scenică.

Cu acestea n-am terminat de
sigur tot ceea ce s-ar putea spu
ne despre acest spectacol; au 
fost doar cîteva notații fugare, 
care în fond n-au avut decît un 
singur scop: Să scoată în evi
dență aportul pe care măiestria 
îl aduce talentului. Și încă ceva: 
Importanța creării unui ansamblu 
omogen al disciplinei și al tehni
cii profesionale, al păstrării unei 
îndelungate tradiții de muncă 
pusă în slujba adevărului artist 
tic.

„Scînteia tineretului"
1 iulie 1956 pag. 5-d

♦



Vizita lui D.T. Șepilov 
la Atena

ATENA 30 (Agerpres). — vorbire îndelungată, în cadrul că- 
TASS transmite : La 22 iunie, D. reia s-a făcut un schimb de pă- 
T. Șepilov, ministrul Afacerilor reri asupra mai multor probleme 
Externe al U.R.S.S., a fost pri- privind relațiile dintre cele două 
mit de Karamanlis, primul minis
tru al Greciei. Ei au avut o con-

țări, precum și asupra altor pro
bleme.

Declarația ministrului Afacerilor Externe 
al Greciei

ATENA 30 (Agerpres). TASS 
transmite: Ministrul Afacerilor 
Externe al Greciei, Averof, a fă
cut următoarea declarație pentru 
reprezentanții presei :

„In cursul vizitei sale neofi
ciale la Atena, ministrul Aface
rilor Externe al Uniunii Sovieti
ce, dl. Șepilov, a avut posibili
tatea să stea îndelung de vorbă 
cu primul ministru dl. Karaman
lis și cu ministrul Afacerilor Ex
terne, dl. Averof. In cursul con
vorbirilor au fost examinate în 
special relațiile între cele două , 
țări și posibilitățile de dezvol
tare a acestor relații.

Din partea greacă s-a declarat 
că Grecia rămine credincioasă a- 
lianțelor sale și dorește in mod 
sincer să-și Îmbunătățească rela
țiile cu U.R.S.S.

Ministrului Uniunii Sovietice 
!-ati fost expuse în întregime pro
blemele cipriote, inclusiv cererea 
poporului cipriot cu privire la au
todeterminare așa cum a fost ex
pusă in fața O.N.U. Cu prilejul 
discutării relațiilor Greciei cu ță
rile aliate ale Uniunii Sovietice : 
s-a constatat că aceste relații se

dezvoltă treptat. Partea greacă a 
expus dificultățile existente în 
calea restabilirii bunelor relații 
cu unii dintre vecinii săi din nord. 
In cursul tratativelor s-a consta
tat că există dorința comună de 
a dezvolta relațiile economice in 
special comerțul.

Ținînd seama de faptul că nu
meroase condiții economice obiec
tive favorizează o asemenea dez
voltare, cele două părți și-au ex- 
primat speranța că această dez
voltare va fi înfăptuită in cu- 
rînd, după ce problemele vor fi 
fost studiate sub aspect tehnic și 
economic. In sfirșit, dl. Șepilov 
și-a exprimat dorința ca preșe
dintele Consiliului de Miniștri și 
ministrul Afacerilor Externe al 
Greciei să viziteze Moscova.

In principiu invitația a fost 
acceptată și s-a convenit să se 
trimită o invitație oficială, cînd 
vor exista premize care vor face 
constructivă această vizită. Tra
tativele s-au desfășurat într-o 
atmosferă de înțelegere reciprocă 
și de atitudine sinceră din partea 
ambelor părți".

Reducerea efectivului armatei 
naționale populare a R. D. Germane

BERLIN
TASS transmite: După cum a. 
nuntă Serviciul presei de pe lingă 
primu4 ministru al R. D. Germa
ne. Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Democrate Germane a adop
tat o hotărire în care se spune :

Destinderea încordării în rela
țiile internaționale pune pe pri
mul plan problema dezarmării ca 
cea mai importantă sarcină pen. 
tru asigurarea și consolidarea 
păcii.

Poporul german poartă o răs
pundere deosebit de mare pentru 
menținerea păcii în Europa. Reîn
vierea militarismului in Germania 
occidentală nu este compatibilă 
cu această evoluție în direcția 
slăbirii încordării. De aceea este 
necesar ca prin tratative intre 
cele două state germane cu pri
vire la reducerea electivului for
țelor armate, interzicerea stocării 
de arme atomice pe teritoriul 
Germaniei, renunțarea la intro
ducerea serviciului militar obli
gator, partea germană să-și adu
că contribuția la cauza asigurării 
păcii.

30 (Agerpres). — că ar contribui de asemenea la 
unificarea Germaniei pe bază 
democratică.

Avînd în vedere răspunderea 
ce-i revine în fața popoarelor 
Europei și căutînid să înlesnească 
o înțelegere între cele două state 
germane, Consiliul de Miniștri al 
Republicii Democrate Germane 
hotărăște:

1. Să reducă efectivul armatei 
populare naționale, stabilit la 
120.000 oameni cu 30.000 de oa
meni.

2. Să stabilească efectivul total 
al armatei populare naționale la 
90.000 de oameni.

3. Să folosească 
strucție pașnică în 
țională materialele 
financiare care vor 
nibile în urma reducerii efectivu
lui armatei populare naționale.

4. Complectarea efectivului ar
matei populare naționale se va 
face pe calea recrutării de volun
tari.

5. Ministrul Apărării Naționale 
va emite decretele și ordinele ne
cesare pentru aducerea la 
plinire a acestei hotărîri.0 asemenea acțiune pașni-

pentru con- 
economia na- 
și mijloacele 
deveni dispo-

înde-

PLEVNA 30 (de la trimisul 
special Agerpres) : Membrii de
legației Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne, 
în frunte cu Mihail Roșianu, 
membru în Prezidiul Marii Adu
nări Naționale, care vizitează Re
publica Populară Bulgaria, au 
petrecut zilele de miercuri și joi 
la orașul Stalin.

Sîmbătă dimineața, parlamen-

tarii rom ni au vizitat uzi
nele de produse sodice „Karl 
Marx“ din apropierea orașului 
Stalin.

In cursul după-amiezii, mem
brii delegației au sosit în frumo
sul oraș Plevna, al cărui nume 
este strîns legat de istoria luptei 
popoarelor romîn și bulgar pen
tru independență, împotriva ju
gului otoman.

Dezbateri de politică externă 
în Bundestagul de la Bonn

BONN 30 (Agerpres). — TASS 
transmite: In cadrul ședinței din 
29 iunie a Bundestagului au a- 
vut loc dezbateri de politică ex
ternă în cursul cărora s-a acor
dat o atenție deosebită măsuri
lor concrete ale guvernului so
vietic care au drept scop slăbirea 
încordării internaționale și întă
rirea colaborării active între ță
rile cu sisteme sociale diferite. A 
fost criticată vehement politica 
guvernului R. F. Germane în 
problema unificării Germaniei.

Primul a luat cuvîntul Ollen
hauer, liderul grupului social-de
mocrat. El a declarat că părerea 
guvernului după care „in cursul 
ultimelor luni în situația interna
țională nu a survenit nimic ho- 
tăritor" și că de aceea nu ar fi 
necesară o revizuire a politicii ex
terne actuale a R.F. Germane, 
este „nejustă și extrem de peri-

con- 
Ger-

În legătură cu provocarea 
de la Poznan

imperialistă

Consfătuirea organizată 
pentru R.S.F.S.R. al C.C.
MOSCOVA 30 (Agerpres) — 

TASS transmite: In zilele de 26 
și 27 iunie, la Biroul pentru 
R.S.F.S.R. al C.C. al P.C.U.S. a 
avut loc consfătuirea secretarilor 
Comitetelor orășenești de partid 
și a președinților de Comitet* 
executive ale sovietelor orășe
nești, la care s-a discutat pro
blema sarcinilor organizațiilor de 
partid și sovietice ale orașelor din 
R.S.F.S.R. pentru îmbunătățirea 
gospodăriei comunale și de lo
cuințe, pentru lucrări edilitare in 
orașe și deservirea social-cultu- 
rală a populației.

Consfătuirea a fost deschisă de 
către N. I. Beliaev, 
C.C. al P.C.U.S., care 
scurtă cuvîntare.

secretar al 
a rostit o

de 
al

Biroul
P.C.U.S.

a fost prezentat deRaportul 
către M. A. Iasnov,* președintele 
Consiliului 
R.S.F.S.R.

La consfătuire au luat cuvlntul 
numeroși președinți de comitete 
executive, secretari ai comitete, 
lor orășenești de partid, miniștri 
ai R.S.F.S.R. și alții.

în cadrul consfătuirii a rostit 
o cuvîntare N. S. Hrușciov, prim 
secretar al C.C. al P.C.U.S.

Participanții la consfătuire au 
vizitat șantierele de construcție 
de locuințe și școli din blocuri 
mari, expozițiile agricolă și 
dustrială, uzina de produse 
beton și alte întreprinderi.

de Miniștri al

in-
de

Convorbiri între delegația P.C.F. 
și reprezentanți ai P.C.U.S.

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
TASS transmite: In zilele de 28 
și 30 iunie la C.C. al P.C.U.S. 
au avut loc convorbiri cu dele
gația Partidului Comunist Fran
cez care se află la Moscova.

La convorbire au participat N. 
S. Hrușciov, prim secretar al 
C.C. al P.C.U.S., P. N. Pospelov, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., B. 
N. Ponomarev, membru al C.C. 
al P.C.U.S. și delegația Partidu- 
lui Comunist Francez alcătuită 
din Etienne Fajon, Waldeck Ro
chet și Marcel Serven, membri

alai Biroului Politic al C.C. 
Partidului Comunist Francez .

în cursul convorbirilor s-a sta
bilit o deplină comunitate de opi
nii în ceea ce privește problemele 
elaborate de Congresul al XX- 
lea al P.C.U.S., inclusiv în ceea 
ce privește problemele unității 
de acțiune a clasei muncitoare 
care are cea mai mare importanță 
în lupta pentru pace, democrație 
și socialism.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială în spiri
tul prieteniei sincere dintre cele 
două partide frățești.

închiderea celei de a 3-a sesiuni 
a Adunării reprezentanților populari 

din întreaga Chină

iȘOVIA 30 (Agerpres). - 
irele poloneze a fost publi- 
mătorul comunicat oficial 

ivire la provocarea ostilă 
șită la Poznan de agentura 

periadistă :
La 28 iunie, în orașul Poznan 

au fost provocate tulburări. De 
citva timp, agentura imperialistă 
și reacțiunea care acționează 
clandestin au căutat să profite de 
dificultățile economice și de lip
surile din unele întreprinderi dm 
Poznan pentru a provoca mani
festări îndreptate împotriva pu
terii populare. Nu este întîmplă- 
tor că dușmanul a ales ca loc de 
provocare tocmai orașul Poznan 
unde se desfășoară un tîrg inter
național. S-a urmărit să se arun
ce o umbră asupra prestigiului 
Poloniei populare, să se frîneze 
dezvoltarea colaborării noastre 
internaționale pașnice.

La 28 iunie, agenții dușmanu
lui au reușit să provoace tulbu
rări de stradă. S-a mers pînă la 
atacarea unor clădiri publice, ceea 
ce a dus la jertfe omenești. Ba-

zîndu-se pe partea conștientă a 
clasei muncitoare, autoritățile au 
reușit să devină din nou stăpîne 
pe situație și au restabilit liniștea 
in oraș. Reprezentanți ai guver
nului și Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez în frunte cu Josef Cyran- 
kiewicz, președintele Consi.iului 
de Miniștri au plecat la fața 
locului.

Organizatorii distrugerilor care 
au avut caracterul unor acțiuni 
de provocare și diversiune amplu 
și amănunțit pregătite, vor fi pe
depsiți după toate rigorile legii.

In fața evenimentelor din Poz
nan este necesar ca toți oamenii 
muncii, toate forțele patriotice 
ale poporului să fie deosebit de 
vigilenți față de orice încercări 
și manifestări antistatale inspi
rate de dușmanii Poloniei popu
lare. Provocarea de la Poznan a 
fost organizată de dușmanii pa
triei noastre într-un moment cînd 
cea mai mare grijă a partidului 
și guvernului este lichidarea lip
surilor din viața oamenilor mun-

cii și democratizarea țării noastre. 
Orice om cinstit din Polonia, 
orice pa-triot, trebuie să înțeleagă 
acest lucru.

Guvernul și C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez sint 
convinse, că orice încercare de a 
provoca tulburări și de a lua ati
tudine împotriva puterii populare 
se va lovi de riposta cuvenită din 
partea tuturor oamenilor muncii, 
din partea tuturor cetățenilor că
rora le este scump binele țării.

★

VARȘOVIA 30 (Agerpres). — 
După evenimentele care au avut 
loc la 28 iunie la Poznan, orașul 
revine la viața normală.

Muncitorii sint profund indig
nați de actele diversioniste în
dreptate împotriva puterii popu
lare. Anchetarea preliminară a 
diversioniștilor și bandiților ares
tați arată că ei au fost legați de 
reacțiunea care acționează clan
destin.

culoasă“. Această poziție, a 
tinuat el, înseamnă că R.F. 
mană renunță să ia parte la tra
tativele cu privire la slăbirea în
cordării și să caute noi puncte de 
plecare pentru rezolvarea poziti
vă a problemei privind restabili
rea unității Germaniei.

Ollenhauer a subliniat că slă
birea încordării care are loc în 
întreaga lume a devenit posibilă 
datorită încercărilor făcute de U- 
niunea Sovietică „de a ajunge 
la o reglementare pașnică a re
lațiilor cu lumea occidentală, care 
să-i asigure maximum de secu
ritate și să micșoreze 
mum primejdia unui 
război mondial**.

Expunând poziția 
social-democrat din Germania m 
problema reunificării Germaniei; 
Ol’.enhauer a arătat că trebuie să 
se renunțe la planurile, participă
rii unei Germanii unificate la 
N.A.T.O.

Pronunțîndu-se pentru lărgi
rea contactelor economice, culiu-- 
rale și personale dintre cele două 
părți ale Germaniei, Ollenhauer 
s-a declarat totuși împotriva tra
tativelor politice dintre R.F. Ger
mană și R.D. Germană.

In încheierea cuvîntării sale. 
Ollenhauer a arătat că trebuie 
salutate măsurile guvernului so
vietic privind reducerea forțelor 
armate și armamentelor sale și a 
subliniat că eforturile depuse de 
Uniunea Sovietică pentru slăbi
rea încordării internaționale im
pun o schimbare a politicii țări
lor occidentale, inclusiv a politi
cii guvernului R.F. Germane.

BONN 30 (Agerpres). După 
cum anunță agențiile occidentale 
de presă, dezbaterile de politică 
externă din Bundestagul de la 
Bonn s-au terminat prin adop
tarea cu o majoritate și 7 abți
neri a declarației guvernamentale 
care exprimă atașamentul față 
de politica N.A.T.O. Potrivit 
agenției Associated Press, repre
zentanții opoziției care au luat 
cuvîntul în cursul dezbaterilor 
din Bundestag au criticat vehe
ment „atitudinea pasivă și nerea- 
listă“ adoptată de cancelarul 
Adenauer în problema reunificării 
Germaniei.

la mint
al treilea

Partidului

PEKIN 30 (Agerpres)! — La 
30 iunie, în sala Huaijentan a 
avut loc ședința de închidere a 
celei de a 3-a sesiuni a Adunării 
reprezentanților populari din în
treaga Chină. La începutul șe
dinței, Cen Iun. locțiitor al pre
mierului Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze și 
Ciu En-lai, premierul Consiliului 
de Stat au luat cuvîntul răspun- 
zînd la întrebări și Ia observa
țiile critice.

In cadrul ședinței a luat cu
vîntul deputatul Li Siue.fîn, care 
a prezentat raportul comisiei pen
tru propunerile deputaților la cea 
de a treia sesiune a Adunării re
prezentanților populari din în
treaga Chină din prima legisla-
tură.

După aceea sesiunea a 
în unanimitate hotărîrea

vire la executarea bugetului de 
stat pe exercițiul 1955 și cu pri
vire la bugetul de stat pe exer
cițiul 1956.

Tn continuare participanții la se
siune au aprobat statutul model al 
cooperativelor agricole de produc
ție de tip superior.

Cea de a IlI-a sesiune a Adu
nării reprezentanților populari 
din întreaga Chină a aprobat ac
tivitatea Comitetului permanent 
al Adunării.

Apoi, au avut loc alegeri pen 
tru Comitetul permanent al Adu
nării reprezentanților populari din 
întreaga Chină și Comitetul pen
tru problemele naționalităților.

După aceasta, Liu Șao-ți, care 
a prezidat ședința de închidere, 
a declarat închisă cea de a IH-a 
sesiune a Adunării reprezentan
ților populari din întreaga Chină.

bi- 
care 

de

TAȘKENT- Tn seara zilei de 
30 iunie au sosit la Tașkent, ve
nind de la Stalingrad, șahinșahul 
Iranului, Mohammed Reza Pah- 
levi, șahinșaha Soraya Pahlevi 
și persoanele care îi însoțesc.

MOSCOVA. — Renumita 
bliotecă a orașului Gotha 
era păstrată la Academia
Științe a U.R.S.S. va fi resti
tuită Republicii Democrate Ger
mane.

BUENOS AIRES. — La 28 iu
nie din Buenos Aires a plecat 
spre Odesa transatlanticul „San
ta Fe“ pe bordul căruia se îna
poiază în patrie aproximativ 500 
de cetățeni sovietici. Vaporul va 
face escală în .portul Montevideo 
de unde va mai lua pe bord 150 
de cetățeni sovietici. Cea mai 
mare parte a cetățenilor sovie
tici care se înapoiază în patfîe 
sint originari din regiunile apu
sene ale Ucrainei și Bieiorusiei.

VARȘOVIA. — La 29 iunie se
cretarul general al O.N.U., Dag 
Hammarskjoeld, a avut o între
vedere cu ministrul de externe al 
Poloniei, Adam Racacki. Secreta-

rul general al O.N.U. a fost în
soțit de directorul său de cabi
net, Finnmark și de secretarul 
său particular, Ranallo.

LONDRA. — Intr-un comuni
cat dat publicității la Londra la 
29 iunie se anunță că, în cadrul 
reuniunilor care au avut loc săp- 
tăm'na aceasta, primii miniștri 
ai țărilor CommonweaEhuluj „au 
examinat situația internațională, 
luînd de asemenea în discuții a- 
numite probleme privind Europa 
și Orientul Mijlociu**.

BEIRUT. — După cum s-a a- 
flat, parlamentul libanez a apro
bat în unanimitate un proiect de 
lege potrivit căruia toate socie
tățile străine, care pînă acum au 
beneficiat de înlesniri fiscale, vor 
trebui să plătească impozite.

LONDRA. — In seara zi.lei de 
28 iunie, în sala „Impress-Hall“ 
din Londra a avut loc spectacolul 
inaugural al ansamblului de cîn- 
tece și dansuri 
tice decorat cu 
Roșu.

NEW YORK.

al armatei sovie- 
ordi-nul Drapelul

Re- 
Loui-

Sînt nouă ani de atunci• ••
Din însemnările 

unui fost brigadier 
romîn în Iugoslavia

Sint nouă ani de atunci... Ple- 
' cam împreună cu alți tovarăși, 

studenți ca și mine, să dăm un 
strop din sudoarea noastră tine
rească. din inima noastră avîntată 
la întărirea prieteniei tineretu
lui lumii cu prilejul construirii li
niei ferate Samat-Sarajevo. Dar 
de-ar fi șt de cinci ori mai mulți 
ani, amintirea acelor zile minuna
te petrecute in mijlocul poporului 
din Iugoslavia ar fi la fel de vie.

...O amiază fierbinte de august.
D'nspre munții de piatră de la Ze
nița, acolo unde s^ aud mereu de
tunăturile dinamitei ce desghioacă 
stincile pentru a deschide drumul 
cel nr>u, vin valuri. încinse de aer. 
Răcoarea cîmpului de pe malul 
Bosnei mai mult ne moleșește. 
Ava e caldă, nu dn fiorii reci ai 
pîraielor de munte. Totuși, reușește 
să ia cu dihsa la vale, odată cu 
praful de pe nm și o bună parte 
d:n oboseala zilei de muncă Stăm 
la umbră, romint și sîrbi 
și învățăm să numărăm, 
mai ușor lucru, sau poate 
tntimplător am pornit de 
mere, ca să ne lăudăm cu ,

alături 
E cel 
numai 
la nu- 

__... ... .. ........... . orocen-
te'e normei din acea zi. Deodată 
observ că se apropie cineva. E o 
femeie din sătucul din apropiere. 
Aduce un coș cu fructe. Are șalvari 
albi și fața ii e acoperită. E ma
homedană. Spune ceva pe sirbeș- 
te, tovarășii iugoslavi arată spre 
noi. romtnii Ea privește temătoa
re tn jur. apoi se lasă in iarbă, 
lingă noi. ne pune dinainte coșul

Dar n-avem mult timp de stat. 
Stntem un grup Intre nenumăra
tele grupuri care așteaptă rîndul 
să intre în muzeu.

Cred că niciodată, în nici un 
muzeu din lume, nu vor putea fi 
adunate la un loc atît ea dovezi 
de barbarie, alături de mărturiile 
celei mai nobile lupte pentru li
bertate. Oameni bătuți, oameni 
schingiuiți, oameni spînzurați. Nu 
unul, nu doi, nu zece. Cu sutele. 
Bestiile fasciste au ținut să ră- 
mînă lumii cit mai multe aseme
nea dovezi. Fotografiile sint mări
te, Incit chipurile patrioților schin
giuiți, ca și ale criminalilor cu cap 
de mort la șapcă se disting bine. 
Iată sate întregi arse de ocupanți. 
lată zeci de capete înfipte parcă 
pe ghiața albă a riului. Dar de
desubt, așa cum ne lămurește 
călăuza, sint trupurile care suferă. 
Partizanii prinși erau omorîți in 
cele mai groaznice chinuri. Aceș
tia au fost ținuți in apă pînă a 
înghețat totul in jurul lor și nu
mai capul le-a rămas afară.

Dar iată și pe cei ce au luptat 
nelnfricați împotriva năvălitorilor 

Ei sint mulți, sint 
milioane. Niciodată în decursul 
celor patru ani de război teritoriul 
patriei n-a fost în întregime în 
mina fasciștilor. Totdeauna au 
existat ținuturi și regiuni întregi 
unde partizanii s-au constituit în
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cu pere aurii. Tovarășii sîrbi o 
îndeamnă ceva, recunoaștem asta 
din tonul cu care-i vorbesc. Cu 
sfială, cu teamă, ea iși ridică vă
lul. Rămin uimit. O față albă, cu
rată, fină, cu trăsături mărunte și 
cam ascuțite. Și niște ochi mari 
și adinei, de o întunecime caldă.

Vrea să se facă brigadieră. 
A văzut pe brigadierii iugoslavi, a 
văzut pe romini. Lucrează de-a 
valma fete și băieți, dar dorm în 
cabane separate. Petrec, dar se 
respectă. Ea a stat de multe ori 
în crîngul de peste apă și a obser
vat. îi place. I s-a urlt cu vălul 
pe față. Vrea libertate, aer, soare. 
Vrea să muncească. Pune însă o 
condiție: să fie trimisă intr-o bri
gadă mal îndepărtată, ca să nu o 
găsească... el. Adică flăcăul cu 
care ai ei ar vrea să o mărite și 
care ei nu-i e drag...

O altă zi luminoasă. Sîntem la 
Belgrad, ne îndreptăm spre „Mu
zeul partizanilor”. Străzile sînt 
curate, oamenii bine îmbrăcați. 
Nici lux țipător, nici zdrențe nu-ți 
izbesc privirile. Din cînd în cînd, 
și cu cit ne apropiem de centru 
tot mai des, întilnim în calea și au biruit, 
noastră șantiere. Ruini nu mai 
vedem. Și doar n-au trecut decit 
doi ani și jumătate de la termi
narea războiului. în schimb, șan
tiere de construcții la, tpt pa- t a
Sul. Se zidesc locuințe. Un șantier grupei regulate, in armate ce dă- 
e și clădirea tn care stntem găz- lien“ lovituri nimicitoare fasciști- 
dtiiți noi: Casa studenților.

Urcăm niște trepte, admirăm o
lor, țineau mereu sus flacăra lup
tei pentru libertate.

lată puști, pistoale, tunuri lu- 
priveliște de o frumusețe copleși- crafe partizani tn primele zile 
toare. Orașul, portul, Dunărea... ale rezistenței. Sint și coase și

topoare care au știut lovi, cînd tre
buia, in fiarele flăminde fasciste. 
Parcă nu poți crede că aceste u- 
nclte pașnice acum atît de liniști
te, au ținut cindva piept pistoale
lor automate, mitralierelor, tunu
rilor și tancurilor. Și totuși e așa. 
lată mărturiile altor fotografii. 
Mai puține, mai neclare dar ații 
de grăitoare: oameni simpli, ță
rani, pieiroși la chip, muncitori 
cu hotărîrea limpede în priviri, 
intelectuali firavi cu ochii ascunși 
după lentilele ochelarilor. Ei au 
băgat spaima în fasciști De tea
ma lor au clădit ocupanții in fie
care gară niște mici turnuri de 
apărare, care m-au mirat atît în 
timpul drumului, căci nu le înțele
geam rostul.

Dintre ei, dintre acești oameni 
simpli, curajoși, cu dragoste ne
țărmurită de patrie, odihnesc atît 
de mulți in nenumăratele cimitire. 
In Iugoslavia nu este deal, nu 
este vllcea, nu este șes și nu este 
pisc aproape, unde să nu fi ră
mas asemenea triste mărturii ale 
luptelor poporului. Și nu este casă 
în care să nu lipsească tatăl, sau 
feciorul, sau nepotul, său de mul
te ori toți trei, împreună cu o fiică 
și chiar cu mama. Epopeea uriașă 
a libertății poporului iugoslav e 
scrisă cu riuri nesfirșite de singe.

Numai după ce vizitezi acest 
muzeu iți dai pe deplin seama de 
unde izvorăște marea dragoste cu 
care înconjoară popor ui pe condu
cătorii săi.

Și acum, încă una^din cele trei
zeci de zile pline de amintiri. Sîn- 
tem intr-un oraș nou, necunoscut 
încă geografilor și cartografilor.

Aici nu sint nici blocuri noi, lu
minoase, ca cele construite de stat 
pentru mineri la Rudnik. Nici 
străzi cu case aliniate și de a- 
ceeași culoare ca la Zagreb. Nici 
amestecul pitoresc de prăvălii, 
geamuri, palate, biserici, colibe ca 
la Sarajevo. Aici totul e unic, re
dus, ascuns aproape printre brazii 
mărunți. Iar noi părem niște a- 
devărafi Guliveri printre locuito
rii pitici ai acestui orășel jucărie. 
Dar nu, trebuie să privim totul 
cu cea mai gravă seriozitate. Aici, 
de la o cabană la alta se tine 
legătura prin telefon, aici un va
por mare, ancorat de un fag bă- 
trtn, adună zilnic un roi de mari
nari tncercafi care vor cunoaște 
nu peste prea mulți ani adevărate 
furtuni pe mări și oceane, aici 
sint ateliere, școli, instituții și in
tr-o parte, chiar o gară adevărată. 
Impiegatul cu șapcă roșie primeș
te și dă drumul trenurilor, ca ori
ce impiegat. Cu o singură deose
bire. Impiegatul acesta mărunt 
are nu numai șapca roșie, ci și 
cravata de la git tot roșie și o- 
brajii rumeni de importanța mun
cii sale. Pentru că așa cum ați bă
nuit, ne aflăm in orașul pionierilor. 
Sint aici adunați copii ai căror 
părinfi au căzut in lupta 
pentru libertate.

...Luna de zile a trecut 
puit de repede. Undeva, 
de Zenița, trenul intră intre munți 
de piatră, se cațără peste spinări 
ascuțite, se azvirle peste prăpăs
tii. Și atunci, călătorii, incintați 
de priveliștile care fac ochiul să 
se deschidă mai tare și inima să 
bată mai repede, iși spun cu mul
țumire : pe aici au muncit alături, 
intr-o frățească unitate, tinerii 
iugoslavi și romini. Acesta este 
unul din cele mai trainice dru
muri.

dreaptă

neînchi- 
aproape

G. VINICIU

— Camera 
prezentantilor din statul __
siana a adoptat proiectul de lege 
interzicînd participarea 
tană a albilor și negrilor la spec
tacole sau manifestații sportive 
și prevăzînd concedierea — 
sorilor care preconizează 
grarea rasială în școli.

BELGRAD. — La Belgrad au 
luat sfîrșit tratativele pentru în
cheierea unui acord de colaborare 
culturală între R.P.F. Iugoslavia 
și R.P. Polonă. Se crede că acest 
acord va fi semnat la 7 iulie.

VIENA. — La 29 iunie, juriul 
pentru decernarea premiilor in
ternaționale pentru pace a înmî- 
nat într-o atmosferă solemnă 
premiul international pentru pace 
pe anul 1955 lui Nikos Kazand-. 
zakis, cunoscut noet grec, filosof, 
dramaturg și romancier, pentru 
activitatea sa literară și socială 
închinată păcii și înțelegerii între 
popoare.

—oOo—

simul-

profe-
inte-

Pentru apărarea 
drepturilor civile

? Congresul anual al tineretu- ; 
: lui organizației partidului de- ; 
: mocrat din statul Massachu-
• setts, care a avut loc la Bos-
• ton, a adoptat o rezoluție ce-
• rînd delegaților la viitorul
j congres al partidului demo- . acrat să adopte un program 

pentru apărarea drepturilor 
civile. De asemenea rezoluția 
cere respingerea legii anti- 
muncitorești Taft-Hartley. La 
congres au participat 100 de 
delegați reprezentind 2500 de 

_ tineri din organizațiile locale 
; ale partidului democrat. 
1......

o

TELEGRAMĂ
Președintelui Marii Adunări Naționale 

a R. P. R.
Tovarășul Constantin Pîrvulescu

BUCUREȘTI

Inapoindu-ne din călătoria făcută în minunata dvs. tară, vrea 
să vă transmit dvs., tovarășe președinte. în numele tuturor me- 
brilor delegației parlamentare bulgare, mulțumirile cele ma: cr 
pentru primirea cordială care ne-a fost făcută în timpul vizitei r.c 
tre în Romînia frățească, precum și pentru concursul ce ne-a f 
acordat spre a cunoaște cit mai apropiat succesele voastre pe ca 
spre socialism.

Am rămas foarte mulțumiți de schimbul de păreri șl de experiet 
care a avut loc între noi.

Zilele petrecute în mijlocul oamenilor muncii romini, care - 
întîmpinat pretutindeni cu bucurie ca pe adevărați frați, vor • 
neșterse în amintirea noastră.

Să se întărească și să înflorească veșnica prietenie 
romînă.

Trăiască pacea și prietenia între toate popoarele.

In numele delegației parlamentare 
Acad. SA VA GANOVSK 

SOFIA

Vizita delegației agricole sc 
la Consiliul de Minișt

Sîmbătă la amiază membrii de
legației agricole sovietice, con
dusă de F. S. Koval, ministrul 
Agriculturii R.S.S. Moldovenești, 
care ne vizitează țara la invita
ția Ministerului Agriculturii și a 
Consiliului Generai-A.R.L.U.S., 
au fost primiți la Consiliul de 
Miniștri de tovarășul Al. Moghio- 
roș, prim vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri.

Au fost de față tovarășii: Al. 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Marin 
Stancu, ministrul Agriculturii, 
Bucur Șchiopu, ministrul Gospo
dăriilor Agricole de Stat, 1. Mo- 
raru, secretar adjunct al Consi
liului General A.R.L.U.S.

La convorbire a asistat I. I. 
Horoșilov, consilier al Ambasa

dei Uniunii Sovie 
rești.

Membrii deleg 
vietice au împă. 
culese în timpul 
în unități agricole . 
tiuni experimentale, 
cercetări din țara no. 
au mulțumit pentru primirea o 
duroasă care li s-a făcut de o 
menii muncii din agricultură.

Tovarășul Al. Moghioroș a vc 
bit despre unele aspecte ale dez
voltării agriculturii noastre și a 
subliniat importanța schimbului 
de experiență făcut cu membrii 
delegației sovietice, mulțumln- 
du-le pentru contribuția adusă la 
îmbogățirea cunoștințelor lucră
torilor din agricultura țării noas
tre.

Delegația femeilor din Brazilia a părăsit 
Capitala

Vineri seara delegația femeilor 
din Brazilia la Conferința inter
națională a femeilor muncitoare 
de la Budapesta, care a făcut o 
vizită în tara noastră, a fost pri
mită la Comitetul Femeilor De
mocrate din R.P.R. de tovarășe
le Elisabeta Ploscaru, secretară a

Comitetului Femeilor Democrate 
din R.P.R., Constanta Stan, o- 
letta Stoia. Cornelia Păunescu

Sîmbătă dimineața delegația 
de femei din Brazilia a părăsit 
Capitala, indreptîndu-se spre 
Moscova.

(Agerpres)

Un nou grup de turiști sovietici a sosit 
în Capitală

In drum spre patrie, sîmbătă . 
dimineața au sosit in Capitală, 
venind din R.P. Bulgaria două 
grupuri de turiști sovietici, din 
care fac parte muncitori, tehni
cieni. ingineri, medici, cercetători 
științifici, profesori, colhoznici.

Primul grup format din 31 de 
turiști din R.S.F.S.R. vor rămine 
In Capitală timp de două zile

unde vor vizita instituții culturile, 
cartiere, parcuri etc.

Cel de al doilea grup fOrnat 
din 63 de turiști din R.A.S.S. b- 
kută, R.S.S. Kazahă și R.S.F.S.R. 
vor rămine 10 zile in tara ncas- 
tră și vor vizita Bucureștiui’^-ți 
localități de pe Valea Prahovei.

(Agerpres)

Informații
La comisariatele militare se 

fac înscrieri pentru examenele 
de admitere în școlile militare de 
ofițeri, pentru ocuparea locurilor 
vacante din anul I.

Se primesc absolvenți ai șco
lilor medii de 10 ani sau ai șco
lilor echivalente acestora.

înscrierile se fac pînă în ziua 
de 31 iulie 1956.

Examenele se desfășoare vptre 
6-20 august a.c.

Se dau probe scrise și or ■ 
la principalele obiecte de în’ a- 
țămînt.

Relații de amănunt se pot /pri\ 
mi de la comisariatele milita're.

Cupa Europei Centrale la fotbal
PRAGA 30. — (Prin telefon 

de la trimisul special al Ager
pres) : Pe stadionul Armatei 
din Praga, în prezenta a 35.000 
de spectatori s-au disputat sîm
bătă după amiază două întîlniri 
în cadrul competiției de fotbal 
„Cupa Europei Centrale". In pri
mul meci Slovan Bratislava a 
învins pe campioana Austriei, 
Rapid-Viena, cu 3—1 (0—0). Cu

toate acestea formația austriacă 
se califică pentru turul urmăior, 
deoarece a cfștigat cu 3—0 me
ciul disputat săptămina trecuta 
la Viena. In cea de a doua întil- 
nire Vasas-Budapesta și Uda- 
Praga au terminat nedecis: 2—2 
(2—2). S-a calificat mai deparie 
Vasas-Budapesta Învingătoare 
cu 2—0 In primui. joc care a avut 
loc la Budapesta.

Campionatele republicane școlare de atletism
Pe stadionul Republicii ay în

ceput simbătă finalele celei de a 
6-a edi(ii a campionatelor repu
blicane școlare de atletism. Anul 
acesta, campionatele de atletism 
ale elevilor s-au bucurat de un 
frumos succes, reunind în pri
mele faze ale sale la startul di
feritelor probe peste 10.000 de 
școlari din țoale coltufile tării. 
Sîmbătă 230 de tineri atleți au 
început într-o atmosferă entu
ziastă întrecerile pentru desem
narea celor care vor purta cu 
cinste titlurile de campioni șco
lari de atletism ai R.P.R. pe anul 
1956.

înaintea începerii întrecerilor, 
participanții au defilat prin fața 
tribunelor în sunetele marșului 
sportiv executat de fanfara de 
elevi a unei școli profesionale 
C.F.R. din Capitală. Apoi, tinerii 
atlet! au fost salutați de tov. Tu- 
dor Bugnariu, locțiitor al minis
trului învățămîntului care le-a 
urat succes în sport și la învăță
tură.

Probele desfășurate în prima zi 
a campionatelor au scos în evi
dentă buna pregătire a unor ti
neri elevi, a căror comportare 
lasă să se întrevadă mari posibi 
lități de creștere în viitor. Astfel, 
la proba de săritură cu prăjina, 
Blaga Simion, elev la o școală 
medie din Timișoara a trecut șta
cheta înăl(ată la 3,60 m. stabilind

cu acest prilej și un nou record 
al campionatelor republicane șco 
lare de atletism. Recorduri și 
lare valoroase au mai fost rea
lizate de Maria Marlș (Tim.șoa. 
ra) în seriile probei de 80 m. 
garduri cu rezultatul de 12"4/1C 
și Ana Vanciu (Timișoara) 1r‘ 
proba de 500 m. plat cu tin 
de l'22"6/10. Un rezultat bu 
obținut in proba de săritură 
lungime Viliam Keller din Re 
— 6,42 m., iar la greutate Ștc 
Pernechi din Arad a real 
15,18 m.

Celelalte probe au luat sft, 
cu victoria următorilor atic , 
100 m. fete : seria I-a : Sofia Ms 
țiu (Timișoara) 13”l/10; ser/ 
2-a: Ana Galeș (Oradea) 13"t 
100 m. plat băieți: seria 
Gh. Cristescu (C. Lung) U"7/> 
seria 2-a : Zoltan Vamoș (Tim 
șoara) ll”8/10; suliță fete: Mz 
ria Diti (C.-Lung) 36,90 m.; 
m. garduri fete finala '*'■ 
Mariș (Timișoara) 12"5/f 
time fete : Maria Cercb 
ești) 1,40 m.; disc feti 
Scherer (regh’tiea StalT»;

întrecerile continuă as. 
începere de la ora 9,30. $ 
desfășura finalele probelor > 
m. plat Aăieți și fete, ini 
băieți, 110 m. garduri, sulit 
ieți, aruncarea ciocanului, f 
plat băfeti, greutate fete și 

(Agerp
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