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Deschiderea Congresului al III-lea 
al Uniunii Tineretului Muncitor

într-o atmosferă de en
tuziasm tineresc, joi dimi
neața s-a deschis în noua sală 
a Palatului R, P. Romîne cel 
de-al III-lea Congres al Uniu
nii Tineretului Muncitor.

La Congres participă dele
gați ai organizațiilor U.T.M. 
din întreaga țară — tineri 
muncitori, țărani muncitori, 
studenți, elevi, militari repre- 
zentînd cei peste 1.900.000 
de membri ai Uniunii Tinere
tului Muncitor.

în sală se află invitați nu
meroși oameni ai muncii, acti
viști de partid, de stat, repre
zentanți ai organizațiilor de 
masă și ai instituțiilor cen
trale de stat, oameni de știin
ță, artă și cultură, ziariști ro- 
mîni și corespondenți ai pre
sei străine.

înainte de deschiderea Con
gresului, "în sală răsună cîn- 
tece tinerești revoluționare. Se 
scandează lozinci închinate 
gloriosului nostru partid, con
strucției socialismului în pa
tria noastră, luptei pentru 
pace și progres social a tine
retului din întreaga lume.

Intîmpinați cu îndelungi 
aplauze. sosesc în sala 
Congresului tovarășii : Gbeor- 
ghe Apostol, Emil Bodnăraș, 
Nicolae Ceaușescu, Alexandru 
Moghioroș, Leonte Rău tu, Mi
hai Dai ea.

Sînt de față membri ai C.C. 
al P.M.R.. membri ai Guver
nului și ai Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, conducători 
ai organizațiilor obștești.

După ce declară deschise lu
crările celui de-al ifl-lea Con
gres al Uniunii Tineretului 
Muncitor, în numele tuturor 
de legaților, tov. Virgil Trofin, 
prim-secretar al C.C. al 
U.T.M., salută pe membrii Bi
roului Politic și Secretariatu
lui C.C. al P.M.R., pe ceilalți 
membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Guvernului, ai Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale și pe 
ceilalți invitați. Congresul sa
lută, de asemenea, pe repre
zentantul F.M.T.D., pe repre
zentanții organizațiilor de ti
neret din U.R.S.S., R. P. Alba
nia, R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. P. Chineză, 
R.P.D. Coreeană, R. D. Ger
mană, R. P. Polonă, R. P. Un
gară, R, D. Vietnam, Anglia, 
Cipru, Cuba, Franța. Grecia, 
Italia. Irak. Japonia.

Delegații aprobă cu entu
ziasm propunerea de alegere 
in prezidiul de onoare al Con
gresului a Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej. Răsună aclamații în 
cinstea Partidului Muncitoresc 
Romîn — conducătorul iubit 
al tineretului din țara noas
tră.

Este ales apoi prezidiul Con
gresului din care fac parte to

varășii : Adăscăliței Olga, A- 
lexe Haralambie, Ispas (An- 
ghelina) Florica. Antoniuc Ion, 
Apostol Maria, Birlea Ștefan, 
Bucelea Gheorghe, Bucșa Re
mus, Burtică Cornel, Ceafalan 
Niculina, Cîrțînă Constantin, 
Dinescu Cornelia, Domokoș 
Geza, Florea Vasile, Ghiț Vio
rica. Ionescu Ion, Kiraly Ka
rol, Kopandi Alexandru, Man- 
ciuc Ion, Marinescu Toma, Ol- 
teanu Miron. Pavel Ion, Pea- 
gu Anton, Pomătaru Iordache, 
Poparad Elena, Purcărea Ana, 
Roman Nicolae, Ristache Flo
rea, Stoian Nicolae, Tripșa 
Ștefan, Trofin Virgil, Tudor I. 
Tudor, Tudor Valeria, Ursea 
Dumitru. Winter Richard.

în continuare lucrările Con
gresului sînt conduse de tov. 
Nicolae Roman, secretar al 
C.C. ai U.T.M.

într-o atmosferă solemnă 
este adus in sală drapelul 
roșu al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Muncitor, 
simbolul devotamentului și 
hotărîrii de luptă a utemiști- 
lor pentru triumful cauzei 
partidului.

Sînt alese apoi organele 
Congresului : comisia de vali
dare, secretariatul Congresu
lui, comisia de redactare a 
proiectului de hotărîri ale 
Congresului.

Din Comisia de validare fac 
parte tovarășii : Berectki Mi
hai, Coman Ion, Dănescu Mi
hai, Dima Uie, Teodor Stăn- 
cuța, Dumitriu Stelian, Ganea 
Niculae, Kremer Hermina, 
Szabo Carol.

Din Secretariat fac parte to
varășii : Andone Elena, Dumi
tru Gheorghe, Lăptoiu Avram, 
Ploștinaru Iulian, Trandafir 
Gheorghe.

Din Comisia de redactare 
fac parte tovarășii: Ciocan 
Grigore. Enache Stana, Matei 
Gheorghe, Popescu Dumitru, 
Nichita Iosif.

în unanimitate Congresul a 
aprobat următoarea ordine 
de zi :

1. RAPORTUL COMI
TETULUI CENTRAL 
AL U.T.M. CU PRIVIRE 
LA ACTIVITATEA U- 
NIUNII TINERETULUI 
MUNCITOR ÎN PE
RIOADA DINTRE CON
GRESUL AL II-LEA ȘI 
CONGRESUL AL III- 
LEA AL U.T.M. ȘI 
SARCINILE CE REVIN 
UNIUNII TINERETU
LUI MUNCITOR PE 
BAZA HOTĂRÎRILOR 
CELUI DE-AL III-LEA 
CONGRES AL PARTI
DULUI MUNCITORESC 
ROMÎN.

2. RAPORTUL COMI
SIEI CENTRALE DE 
REVIZIE.

3. ALEGEREA COMI
TETULUI CENTRAL 
AL UNIUNII TINERE
TULUI MUNCITOR ȘI 
A COMISIEI CENTRA- 
LE DE REVIZIE.

La primul punct al ordinei 
de zi, tovarășul Virgil Tro
fin, a prezentat raportul Co
mitetului Central al U.T.M.

Raportul a fost subliniat în 
repetate rînduri de puternice 
aplauze. Ia cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, membru al 
Biroului Politic și secretar al 
C.C. al P.M.R., întîmpinat cu 
vii aplauze, care aduce Con
gresului salutul Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn.

Salutul partidului este pri
mit de delegații și invitații Ia 
Congres cu ovații îndelungi 
pentru Partidul Muncitoresc 
Romîn și Comitetul său Cen
tral în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Ședința de după.amiază este 
prezidată de tov. Alexandru 
Kopandi, secretar al C.C. al 
U.T.M. care salută pe repre
zentanții Uniunii Tineretului 
Revoluționar Mongol și Miș
cării Tineretului Socialist Ita
lian, sosiți în cursul dimineții 
pentru a participa la cel de-al 
III-lea Congres al U.T.M.

Tov. Vasile Neagoe prezin
tă apoi raportul Comisiei cen
trale de revizie.

încep dezbaterile pe margi. 
nea raportului C.C. al U.T.M. 
și al Comisiei Centrale de Re
vizie. La discuții iau cuvîntul 
tovarășii-: Toma Marinescu, 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc U.T.M. București, 
Victor Zamfirescu, tehnician 
petrolist de la Schela Bălteni, 
regiunea Craiova, Vasile Geor
gescu, secretar al Comitetului 
U.T.M. de la Uzinele „1 Mai“ 
Ploești, Gh. Bucelea, șeful 
unei brigăzi de betoniști de la 
șantierele Onești.Borzești. Re
giunea Bacău, Gh. Matei, prim 
secretar al Comitetului regio
nal U.T.M. Stalin, Sterie Icălaș, 
colectivist din comuna Poiana 
Mare, Regiunea Craiova.

Cu vii aplauze este salutată 
cuvîntarea lui Suar Suroso, 
prim-vicepreședinte al F.M.T.D. 
care aduce Congresului și în
tregului tineret din țara noas
tră un călduros și frățesc salut 
din partea F.M.T.D. Suar Su
roso oferă Congresului un 
drapel al Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat.

In continuare vorbesc tova
rășii: Aspazia Pricop. secre
tarul Comitetului U.T.M. de 
la Uzinele textile „Moldova" 
din Botoșani și Iordache Po
mătaru, oțelar de la Combina
tul metalurgic Reșița, Regiu
nea Timișoara.

In continuare lucrările șe
dinței sînt conduse de tov.

(Continuare în pag. 5-a)

SĂ FII 
PARTIDULUI 

OȘTEAN
18 august 1960. In aceas

tă zi de miez de vară, in 
superba sală a Palatului 
R.P.R. și-au dat o sărbăto
rească întilnire solii celor 
peste 1.900.000 de ute- 
miști. Uriașul edificiu și-a 
deschis solemn, larg, bol
țile sale alb-aurii pentru 
a primi întrînsul generația 
celor de 21 de ani, cu fap
tele și visele ei frumoa
se. Și intra in minunatul 
palat, odată cu sutele de 
delegați, cintecul, firescul 
tovarăș al anilor frumoși ai 
tinereții noastre. Cintecul a 
fost primul semn al pre
zenței, al entuziasmului, al 
însuflețirii celor care au 
fost chemați să reprezinte 
aici, la Congres, tineretul 
întregii noastre patrii. La 
început, citeva glasuri răz
lețe, apoi cintecul a deve
nit un fluviu puternic al 
optimismului, al însufleți
rii, umplînd răscolitor lar
gile bolți. „Să fii partidului 
oștean" — nu cuvinte de 
cîntec erau parcă, ci o che
mare spusă cu glasul 
unit și ferm de genera
ția tinără și viguroasă a 
țării. Nu se rostise incă 
nici un cuvînt de la tribu
nă, dar Congresul începuse. 
Începuse prin desfășurarea 
impetuoasă a spiritului său 
entuziast și înflăcărat, prin 
afirmarea din inimă, cu e- 
moție și dragoste nespusă a 
atașamentului tineretului 
față de partid, părintele iu
bit al tinerei noastre gene
rații. Apoi, cintecul devine 
melodia tumultuoasă și pre
lungită a uralelor care in- 
tîmpină conducătorii par
tidului nostru. Intr-un sin
gur glas se rostește sa
cadat, răscolitor, „P.M.R." 
— și cuvintele zboară 
parcă de-aici, din ini
ma Congresului, peste pla
iurile țării, peste toate 
meleagurile unde muncesc 
milioanele de tineri con
structori ai socialismului.

Tribuna Congresului în
cepe să-și primească oaspe
ții. Ascultăm cu atenție ra
portul. Adunînd din inimi
le fiecăruia gindul cel mai 
limpede și bun, se afirmă 
de la înalta tribună entu
ziasmul fierbinte al celei 
mai fericite generații din 
cite a avut țara aceasta, 
bilanțul hărniciei sale în 
uzina fremătătoare, de pe 
șantierul cu clocotul lui 
constructiv, de pe ogorul 
întins și fertil, de pe banca 
școlii sau a facultății — va-

ION BAlEȘU
(Continuare în pag. 5-a)

Salutul C. C. al P. M. R. 
adresat Congresului al Ill-lea al U.T.M.

de către tovarășul Nicolae Ceaușescu
Dragi tovarăși și tovarășe,

îngăduiți-mi să vă transmit, 
vouă, delegaților Ia cel de-al 
III-lea Congres al Uniunii Ti
neretului Muncitor, tuturor 
utemiștilor, întregului tineret 
al patriei noastre salutul fier
binte al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Ro
mîn și personal al tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. (A- 
plauze puternice).

Congresul vostru are loc la 
.scurt timp după Congre
sul al III-lea al Partidului, 
eveniment de însemnătate is
torică în viața poporului nos
tru. Congresul Partidului a 
dezbătut și aprobat raportul 
Comitetului Central prezentat 
de tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, care cuprinde o a- 
naliză științifică, marxist-leni- 
nistă, a profundelor transfor
mări social-economice ce au a- 
vut loc în țara noastră, bilan
țul succeselor obținute în fău
rirea orînduiril socialiste și 
sarcinile ce ne stau în față 
pentru desăvîrșirea construirii 
socialismului în patria noa
stră. (Vii aplauze).

Sub conducerea partidului, 
poporul muncitor a obținut 
succese deosebit de însemnate 
în înfăptuirea industrializării 
țării, a transformării socialiste 
a agriculturii și a revoluției 
culturale.

Au crescut continuu forțele 
de producție ale țării, s-au lăr
git și consolidat relațiile de 
producție socialiste în toate 
ramurile economiei naționale. 
Cooperativizarea agriculturii a 
fost în linii generale înfăptui
tă. Chiaburimea — ultima cla
să exploatatoare — a fost li
chidată și odată cu aceasta s-a 
pus capăt pentru totdeauna în 
țara noastră exploatării omu
lui de către om. Pe baza dez
voltării tuturor ramurilor eco
nomiei, au crescut continuu ve
nitul național și nivelul de 
trai material și cultural al 
tuturor celor ce muncesc.

Astfel, așa cum se arată în 
raportul Comitetului Central 
la Congresul Partidului, în 
Republica Populară Romînă a 
fost creată baza economică a 
socialismului, măreață victorie 
a poporului nostru muncitor. 
(Aplauze).

Succesele obținute în dezvol
tarea economiei și culturii, 
creșterea bunăstării poporului 
s-au resimțit cu putere și în

continua îmbunătățire a con
dițiilor de viață, de muncă, de 
învățătură, de dezvoltare mul
tilaterală a tineretului țării 
noastre.

Viața pe care au visat-o atî- 
tea generații din trecut, pen
tru care s-au jertfit, luptînd, 
atîția dintre cei mai buni fii 
al poporului nostru, neînfri- 
cați luptători comuniști și ute- 
ciști, a devenit pentru tinere
tul nostru de astăzi o reali
tate vie ca urmare a cuceriri
lor revoluționare ale poporu
lui, a construirii socialismului.

Victoria obținută în făuri
rea bazei economice a socia
lismului a fost posibilă dato
rită liniei politice juste, marx- 
iste-leniniste, a partidului 
nostru, creșterii continue a ro
lului său conducător în toate 
domeniile activității sociale, 
încrederii nestrămutate cu 
care clasa muncitoare, țărăni

mea muncitoare, intelectuali
tatea, au urmat drumul indi
cat de partid și eforturilor lor 
eroice în lupta pentru con
struirea societății socialiste.

Un rol însemnat l-a avut 
ajutorul frățesc, dezinteresat 
al Uniunii Sovietice, colabora
rea economică tot mai fruc
tuoasă cu toate țările socia
liste.

La înfăptuirea tuturor vic
toriilor noastre, o contribuție 
de neprețuit au adus-o milioa
nele de harnici și entuziaști 
tineri și tinere din țara noas
tră în frunte cu organizația 
lor revoluționară — Uniunea 
Tineretului Muncitor.

Sute de mii de tineri mun
citori din industrie au partici
pat cu entuziasm la întrece
rea socialistă, aducînd un a- 
port de seamă la îndeplinirea 
planului de producție. Zeci dc 
mii dc tineri constructori au 

muncit cu abnegație Ia ridica
rea unora dintre cele mai 
mari obiective industriale.

Ca rezultat al muncii poli
tice desfășurate de U.T.M. in 
rîndurile tineretului sătesc, a- 
cesta a adus o importantă 
contribuție la întărirea și lăr
girea sectorului cooperatist 
din agricultură, la creșterea 
producției agricole, vegetale și 
animale.

U.T.M., U.A.S.R., organiza
țiile de pionieri au adus un 
aport însemnat la obținerea 
de succese tot mai mari în 
desfășurarea procesului de în- 
vățămint, în însușirea cunoș
tințelor de cultură generală și 
profesionale de către elevi și 
studenți.

Uniunea Tineretului Munci
tor, destășurind o intensă 
muncă organizatorică și poli- 
tico-educativă, devenind o 
largă organizație de masă 
tineretului muncitoresc, țăr 
nesc și studios, cu 
1.900.000 de membri, J 
nește cu tot mai mdl 
roiul de ajutor credincios ți 
de nădejde al partidului in 
educarea comunistă a tinerei 
generații.

Rezultatele obținute In mun
că de Uniunea Tineretului 
Muncitor sint Indisolubil le
gate de faptul că organele ți 
organizațiile de partid au asi
gurat îndrumarea politică per
manentă și au ajutat în acti
vitatea practică organizațiile 
U.T.M. în îndeplinirea sar
cinilor ce le-au revenit In 
educarea tineretului și mobili
zarea lui in lupta pentru in- 
făptuirea politicii partidului.

Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn dă o 
inaltă apreciere muncii entu
ziaste a minunatului tineret al 
patriei noastre, care aduce o 
mare contribuție Ia victoriile 
de însemnătate istorică ale 
poporului nostru, constructor 
al socialismului. Pentru rezul
tatele obținute in această 
muncă nobilă, Comitetul Cen
tral al partidului felicită din 
toată inima tineretul nostru 
muncitoresc, sătesc și studios. 
(Aplauze prelungite).

Directivele pentru planul de

(Continuare in pag. S-a)
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aportul Comitetului Central al Uniunii Tineretului Muncitor 
cu privire la activitatea U. T. M. în perioada dintre Congresele al II-lea și al III-lea 
ale U. T. M. și sarcinile ce revin U. T. M. pe baza hotărîrilor Congresului al III-lea 

al Partidului Muncitoresc Romîn,
prezentat de tovarășul VIRGIL TROFIN, prim*secretar al C. C al U. T. M.

de a stabili sarcinile ce revin orga- 
hotărîrilor celui de-al III-lea Con-

de

var&$l,

ngresul al III-lea al Uniunii Tineretului Muncitor iți 
loară lucrările la numai două luni după cel de-al III-lea 
•es al Partidului Muncitoresc Romîn — eveniment de 
nătate istorică în viața poporului nostru. Congresul no- 
are menirea de a analiza multilateral activitatea desfă- 
i de U.T.M. în vederea mobilizării maselor largi ale ți
ului de la orașe și sate la lupta întregului popor pentru 
cerea în viață a politicii partidului, munca organelor și 
lizațiilor U.T.M. pentru îndeplinirea rezoluției Corigresu- 
1 II-lea al U.T.M. și................................
iei noastre pe baza 
al P.M.R.
aportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
ongresul partidului a făcut o analiză științifică, marxist- 
tstă a profundelor transformări social-economice petre- 
în țara noastră, bilanțul realizărilor dintr-o perioadă în 

rsul căreia a fost creată baza economică a socialismului 
tepublica Populară Romînă — măreață victorie a oame- 
• muncii, conduși de partid, la care și tinăra noastră ge- 
ție a adus o contribuție importantă. Raportul a indicat 
ile obiective ce stau în fața poporului muncitor în noua 
ă de dezvoltare în care a pășit țara noastră, etapă ce 
hide perspectiva luminoasă a victoriei depline a socialis- 
ui și a trecerii treptate la comunism.
Congresul partidului a aprobat cu deosebită însuflețire 
>rtul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej — 
iment de mare însemnătate teoretică și practică In viața 
udului și poporului nostru — și a adoptat Directivele pen- 
planul economic pe anii 1960—1965 și pentru programul 

perspectivă — program de muncă și luptă pentru dezvol
ta continuă a economiei și culturii, pentru creșterea conti- 
i a bunăstării întregului popor, pentru întărirea și înflo- 
ia scumpei noastre patrii. (Aplauze).
Așa cum s-a arătat la Congresul partidului, in ultimii 4 
. poporul nostru, în frunte cu eroica clasă muncitoare, a 
inut succese deosebite în înfăptuirea politicii Partidului 
mcitoresc Romîn de industrializare socialistă a țării, pe 
» dezvoltării cu precădere a industriei grele. Directivele 
ngrcsului al II-lea al partidului cu privire la dezvoltarea 
lustriei au fost îndeplinite și depășite. în 1960 producția 
j toacelor de producție depășește pe cea din 1955 cu 82 la 
A în loc de 70—75 la sută cît era prevăzut în plan. In- 
stria constructoare de mașini și-a îndeplinit sarcinile cu 
an mai devreme, producînd în 1960 de peste două ori mai 

uit decit în 1955. Planul de 10 ani de electrificare a țării a 
st realizat în numai 9 ani. Industria chimică va produce 
iul acesta de peste 2,3 ori mai mult decît în 1955 șl de 11 
; mai mult decît în 1938. In anii 1956—1959 au fost create 
*i ramuri industriale, s-au construit 101 întreprinderi și 93 
cțil noi, iar 294 întreprinderi au fost dezvoltate Și reutilate 
; lehnica modernă. Regiuni aflate în trecut in stare de îna- 
::exe au fost ridicate la o viață nouă.

Cită mîndrie și încredere in viitor inspiră fiecărui om 
muncii din patria noastră, faptul că în 1960 industria țării 

•a'.izează în condițiile socialismului, numai în 11 săptămim, 
producție egală cu aceea a întregului an 1938, anul celei 

tai mari producții industriale a regimului burghezo-moșie- 
esc ; în 1960 producția calculată pe locuitor va fi la energie 
leetrlcă de aproape 6 ori mai mare decît în 1938 ; la fontă 
e peste 6 ori, la oțel de peste 5 ori, la țesături de aproape 
or;. Ia zahăr de aproape 3 ori, la ulei de 5,5 ori. .

MEn obținerea acestor succese în dezvoltarea economiei noa- 
^Sna^tnale. o mare insemnâtate au avut ajutorul frățesc, 

acordat țării noastre de Uniunea Sov.etică. rela- 
^HIIIBpborare și intr-ajutorare tovărășească cu celelalte 

-TTrt'nnr5 sărulul socialist. (Aplauze).
-..ol...de transformări social-economice au avut loc in viața 
,’tor. Urmind îndemnul partidului, peste 81 la sută din 

îamiliile țărănești au pășit pe drumul agriculturii socialiste, 
drumul creșterii continue a bunăstării lor materiale și cultu* 
rale. Cooperativizarea agriculturii este in linii generale înfăp
tuită. Astăzi, peste patru cinc.mi din suprafața arabilă a țării 
aparține sectorului socialist, Iurnizind cea mai mare parte a 
producției de cereale marfă. Chiaburimea - ultima clasă ex
ploatatoare — a fost lichidată ; odată cu aceasta, s-a pus capăt 
pentru totdeauna in țara noastră exploatării omului de 
către om. (Aplauze).

Ca urmare a înaintării agriculturii pe calea transformării 
socialiste și a continuei înzestrări a acesteia cu mijloace teh
nice modeme, a crescut continuu producția agricolă vegetală 
și animală. în ultimii 5 ani, producția anuali de gnu a fost 
în medie cu aproape 600.000 de tone mai mare decît cea d.n 
anii 1934-1938. Succesele obținute in dezvoltarea agriculturii 
au asigurat o tot mai bună aprovizionare a populației cu pline, 
came, grăsimi și alte produse agroalimentare, a industriei cu 
materii prime agricole și au făcut să crească continuu rezervele 
de produse agricole ale statului.

Pe baza rezultatelor obținute in dezvoltarea economiei națio
nale, partidul și guvernul au luat continuu măsuri pentru creș
terea nivelului de trai material și cultural al oamenilor muncii. 
Au fost mărite salariile muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor, 
cadrelor didactice, medicilor și funcționarilor, au crescut pen
siile, au fost micșorate impozitele și reduse prețurile bunurilor 
de consum. Salariul real a crescut în 1959 cu 33 la sută față 
de 1955, indeplinlndu-se cu un an mai devreme sarc.na trasată 
de Congresul al II-lea al partidului. Recenta hotărîre a- parti
dului și guvernului cu privire la pregătirea și promovarea ca
drelor tehnice, economice șl de cercetare științifică, precum și 
la îmbunătățirea salarizării lor, pe lîngă importanța deosebită 
pe care o reprezintă pentru formarea cadrelor cu calificare su
perioară la nivelul cerințelor sporite ale economiei naționale, 
aduce acestora și un spor de venituri din salarii de aproape un 
miliard de lei anual. (Aplauze).

Pa baza rezultatelor obținute în creșterea producției indus
triale și agricole, precum și a succeselor în îndeplinirea și de
pășirea planului de stat pe primul semestru al acestui an, parti
dul și guvernul nostru au luat de curînd o nouă hotărîre de 
reducere a prețurilor de vînzare la peste 1.100 de sortimente de 
bunuri de larg consum, reducere prin care populația va cîștiga 
încă un miliard de lei anual.

în această perioadă s-au construit din fondurile statului 
aproximativ 94.000 de apartamente pentru oamenii muncii, de- 
pășindu-se cu peste 16.000 de apartamente prevederile Congre
sului al II-lea al partidului.

S-au îmbunătățit substanțial condițiile de viață ale țărăni
mii. în ultimii 4 ani s-au construit în mediul rural peste 
330.000 de locuințe, a crescut consumul țărănimii muncitoare cu 
34 la sută la făină de grîu, cu 40 la sută la came și grăsimi, 
cu peste 100 la sută la încălțăminte și textile.

Statul nostru democrat-popular acordă o deosebită atenție 
satisfacerii nevoilor social-culturale ale poporului. Numai între 
anii 1956—1959, statul a cheltuit peste 55 miliarde lei pentru 
învățămînt, cultură, ocrotirea sănătății, prevederi sociale, asi
gurări sociale de stat, odihna oamenilor muncii, alocații pentru 
copii. A crescut mult numărul cinematografelor, teatrelor, cămi
nelor culturale, bibliotecilor care aduc o mare contribuție la 
ridicarea nivelului cultural al poporului muncitor.

Odată cu ridicarea nivelului de trai al tuturor oamenilor 
muncii, s-au îmbunătățit continuu în acești ani condițiile de 
viață, de muncă, de învățătură, de odihnă, de satisfacere a ne
voilor cultural-artistice și sportive ale tineretului de la orașe 
și sate. In anii puterii populare, pentru tineretul țării noastre 
au devenit realități vii, cuceriri revoluționare de seamă și de 
neclintit, drepturile politice, dreptul la muncă, la salariu egal 
la muncă egală, dreptul la învățătură și odihnă pentru care au 
luptat atitea generații de tineri în timpul regimului burghezo- 
moșieresc și pentru cucerirea cărora mai luptă astăzi din greu, 
in condițiile unei crunte terori polițienești, tineretul din țările 
s _pje dominației capitalului. Tineretului nostru îl sînt create 
-T- itn tot mai bune pentru a se dezvolta multilateral, pentru 
• - puae In valoare întreaga sa capacitate creatoare și a se 
- *n plm de frumusețea anilor tinereții, datorită grijii
- —j -er*e a partidului și guvernului, datorită eforturilor po- 
-r.. ■ MMcrxr (Aplauze).

~ .--r—ease eocșuent de faptul că mărețele victorii In 
noastră n-au fost obținute 
pentru înfrîngerea greută- 
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țllor ivite în cale, prin eforturile eroice și munca plină de ab
negație ale harnicului nostru popor muncitor condus cu înțe
lepciune și fermitate de Partidul Muncitoresc Romîn (Aplauze).

Victoriile obținute ilustrează imensa forță creatoare a po
porului eliberat de exploatare, confirmă pe deplin justețea 
liniei politice marxist-leniniste a partidului, a Comitetului său 
Central în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
(Aplauze, ovații prelungite).

Este o mare fericire pentru noi, tineretul, că trăim și mun
cim într-o patrie socialistă înfloritoare, că sîntem conduși de 
un asemenea partid încercat și călit în luptă, iubit și urmat cu 
încredere de toți oamenii muneii, cum este Partidul Muncito
resc Romin care a dat un țel clar vieții noastre, ne-a creat con
dițiile pentru a participa din plin la înfăptuirea măreței opere 
de construire a socialismului, pentru ca năzuințele noastre cele 
mai avîntate să poată deveni realități. (Aplauze).

Pentru frumoasa noastră viață nouă, pentru grija ce o poar
tă tinerei generații, pentru viitorul tot mai luminos și fericit 
ce se profilează clar in fața ochilor noștri, permrtep-mi, dragi 
tovarăși, ca în numele organizației noastre, al întregului tine
ret, să exprim de la tribuna Congresului, mulțumiri și recu
noștință profundă Partidului Muncitoresc Romin. (Aplauze, 
ovații puternice).

Tovarăși.

In perioada ce a trecut de la Congresul al II-lea al U.T.M.. 
milioane de tineri din uzine, de pe șantiere, de pe ogoare, din 
instituții, din școli și facultăți pătrunși de devotament față de 
cauza construcției socialiste, față de regimul democrat-popular, 
însuflețiți de dragoste înflăcărată pentru patria lor liberă, 
mobilizați de Uniunea Tineretului Muncitor, ia chemarea și 
sub conducerea partidului, au luat parte activă la înfăptuirea 
planurilor economice de stat, la lupta pentru construirea so
cialismului în Republica Populară Romînă.

Cu deosebit entuziasm au muncit tinerii la înălțarea marilor 
construcții ale industriei socialiste. Pe șantierul hidrocentrale; 
„V. I. Lenin" de la Bicaz, care urmează să intre parțial în 
funcțiune anul acesta, au lucrat mii de tineri care au adus 
un aport considerabil la zăgăzuirea apelor repezi ale Bistriței, 
pentru folosirea acestora în scopul creșterii capacității energe
tice a țării. Un mare număr de tineri, organizați în brigăzi vo
luntare, au construit conducta Magistralei de Est, deschizind 
gazului metan un nou drum prin munții Carpați spre fabricile 
șl uzinele din Moldova, spre locuințele oamenilor muncii.

Pe șantierele Blumingului de la Hunedoara, Combinatului 
chimic de la Borzeștl, Combinatului de cauciuc sintetic și pro
duse petrochimice de la Onești, Combinatului petrochimic de 
la Brazi și ale altor construcții de mare însemnătate pentru 
dezvoltarea economiei naționale, zeci de mii de tineri muncesc 
fără a-și precupeți eforturile, mindri de faptul că se vor putea 
număra printre făuritorii acestor mari obiective ale construc
ției socialiste.

■"""Cot la cot cu ceilalți oameni ai muncii din întreprinderi, 
peste 450.000 de tineri muncitori, ingineri și tehnicieni parti
cipă la întrecerea socialistă organizată de sindicate, luptind 
pentru creșterea producției și productivității muncii, îmbună
tățirea calității produselor, reducerea prețului de cost și rea
lizarea de cît mai multe economii.

Din rîndurile tineretului s-au ridicat mii și mii de fruntași 
în producție. Cele 16 000 brigăzi de producție ale tineretului 
și cele 7.500 posturi utemiste de control aduc un aport din ce 
în ce mai mare la lupta pentru îndeplinirea planurilor econo
mice, pentru descoperirea și.'folosirea rezervelor interne ale 
întreprinderilor, pentru întărirea disciplinei în muncă. în ma
rea lor majoritate, brigăzile de producție ale tineretului de
pășesc cu regularitate sarcinile de producție. Bngada de tine
ret de la «iteftria ,5'>m»n<-v»nn- din Combinatul Siderur
gie Hunedoara, condusă de comunistul Ispas.Iuligp, a dat pa
triei, in perioada 1 ianuarie—30 iunie ac, aproape 4.000 tone 
de oțel peste plan. Brigada de tineret de la Uzinele de țxac- 
toare „Ernst Thălmann din Orașul Stalin, condusă de comu
nistul Băltărețu Ștefan, iși «epășește lună de lună planul de 
producție cu-2U-3o la sută.

S-au aplicat pe scară largă și au dat rezultate bune, iniția
tiva tinerilor de la uzinele „ProgresuT-Brăila, privind reali
zarea de economii echivalente cu prețul de cost al unor pro
duse finite, inițiativa tinerilor de la uzinele „Tudor Vladimi- 
rescu“ din București. pentru buna organizare a locului de 
muncă, pentru ordine, curățenie și atitudine civilizată în pro
ducție, inițiativa de la Reșița pentru economii cît mai mari de 
metal, cea de la „1 Mai" Ploești intitulată „Nici un leu risi
pit, fiecare leu fructificat".

O expresie a noii atitudini a tineretului față de muncă 
este și creșterea permanentă a numărului de tineri muncitori

împreună cu întregul popor, la luptă pentru înfăptuirea 
mărețelor sarcini trasate de partid

TovarUL

Cel de-al III-lea Congres a] P.M.R. a stabilit că obiectivul 
principal al planului economic pe următorii 6 ani este „dezvol
tarea bazei tehnico-materiale a socialismului, încheierea pro
cesului de făurire a relațiilor de producție socialiste în întreaga 
economie, în vederea desăvârșirii construcției socialismului".

Industrializarea socialistă a țării, se va desfășura in ritm și 
mai susținut decît în perioada precedentă ; în mod deosebit se 
vor dezvolta principalele ramuri producătoare de mijloace de 
producție: siderurgia, extracția de minereu și metalurgia nefe
roasă. construcția de mașini, producția chimică și de energie 
electrică Producția globală industrială va crește de 2.1 ori față 
de 1959. Industria noastră va produce în 1965 de 2.3 ori mai mult 
oțel, de 2.2 ori mai multe mașini și utilaje, de 3.3 ori mai multă 
energie electrică și termică, de 3,3 ori mai multe produse chi
mice, de 2 ori mai multe produse ale industriei ușoare și ali
mentare față de 1959. în industria republicană vor intra în 
funcțiune peste 180 de întreprinderi noi și aproape 300 secții noi, 
vor fi lărgite și reutilate 400 de întreprinderi din toate ramurile 
industriei. Noul centru siderurgic de la Galați, constricție de 
proporții uriașe ce se va realiza cu ajutorul Uniunii Sovietice, 
va spori considerabil resursele de metal necesare dezvoltării 
tuturor ramurilor economiei naționale. In următorii ani, se vor 
extinde și mai mult mecanizarea și automatizarea producției, 
înzestrarea întreprinderilor cu utilaje și agregate la nivelul 
celor mai noi realizări ale tehnicii moderne.

Directivele Congresului partidului prevăd o creștere deose
bit de importantă a nivelului de trai al oamenilor muncii, ca 
rezultat al dezvoltării economiei naționale. Salariul real va 
crește pînă în 1965 cu 40—45 la sută prin sporirea salariilor no
minale și reducerea treptată a prețurilor de desfacere la măr. 
furile de consum. Vor fi construite din fondurile statului locuin
țe cu o suprafață totală de peste 9 milioane m.p. — de peste 
3 ori mai mult decît s-a realizat în ultimii 6 ani. Pentru dezvol
tarea învățămîntului, culturii, ocrotirii sănătății, construcției de 
locuințe și alte acțiuni social-culturale, statul va investi în 
această perioadă aproape de 2 ori mai multe fonduri decît în 
anii 1954-1959.

Perspective și mai largi deschide poporului nostru schița 
programului de dezvoltare a economiei naționale pe următorii 
15 ani. Ea prevede posibilitatea creșterii pînă în 1975 a produc
ției globale industriale de peste 6 ori. a producției agricole de 
aproximativ 3 ori față de 1959, astfel ca într-o perioadă cît mai 
scurtă țara noastră să ajungă la nivelul țărilor mai avansate 
din punctul de vedere al producției și consumului calculate pe 
locuitor. (Aplauze).

Mărețul program adoptat de partid deschide în fața tinere, 
tulul nostru un vast cîmp de activitate pentru afirmarea nestă
vilită a energiei și entuziasmului său creator. Uniunii Tinere
tului Muncitor îi revine sarcina de a desfășura o intensă muncă 
politică și organizatorică în rîndurile maselor tineretului de la 
orașe și sate, mobilizîndu-le la luptă activă pentru înfăptuirea 
obiectivelor planului șesenal de dezvoltare a economiei și cui. 
turii, de creștere a bunăstării poporului. 

care, pe baza perfecționării cunoștințelor profesionale, a în
sușirii tehnicii și tehnologiei înaintate, realizează invenții și 
inovații, contribuind activ la progresul tehnic. Numărul tine
rilor inovatori și raționalizatori depășește 15.000.

Prin munca brigăzilor de producție, prin aplicarea iniția
tivelor sale, luptind sub lozinca : „Cit mai multe economii 
pentru înflorirea patriei noastre socialiste", tineretul a econo
misit, în anul 1959, peste 40.000 tone metal, mii de tone de alte 
materiale Și a dat țării economii peste plan în valoare de 
250.000.000 lei.

Uniunea Tineretului Muncitor, desfășurînd o intensă muncă 
politică și organizatorică in rîndul tineretului de la sate, a 
adus o contribuție importantă la dezvoltarea și întărirea sec
torului socialist al agriculturii: In ultimii ani, sute de mii de 
tineri utemlști și neutemiști, convinși de justețea politicii par
tidului. au intrat in gospodării colective și întovărășiri agri
cole. Numai în cursul anului 1959, peste 380.000 de tineri țărani 
muncitori au pășit pe drumul agriculturii socialiste.

A crescut aportul tineretului de la sate la întărirea econo- 
mico-organizatorică a unităților socialiste din agricultură.. In 
numeroase gospodării agricole colective, tineretul, mobilizat 
de organizațiile U.T.M, sub conducerea organizațiilor de 
partid, se află in primele rîndurl ale luptei colectiviștilor pen
tru creșterea averii obștești, dezvoltarea multilaterală a pro
ducției și ridicarea de noi construcții. O pildă demnă de urmat 
au dat utemiștii de la G.A.C. Ostrov — regiunea Constanța 
care, în cursul anului trecut, au transportat la cîmp 1.700 tone 
gunoi, au însilozat 1.500 tone furaje șl au plantat 20 ha. cu 
pomi fructiferi. Echipa de tineri constructori a acestei gospo
dării colective a construit un grajd șl 2 maternități.

Forme specifice de participare a organizațiilor U.T.M. la 
creșterea producției agricole sînt brigăzile și echipele de tineret 
din G A S. și S.M.T. al căror număr crește an de an. Aplicînd 
metode agrotehnice înaintate, tinerii încadrați în aceste brigăzi 
și echipe zmulg pămîntului recolte din ce în ce mai bogate.

La îndemnul partidului, Uniunea Tineretului Muncitor a 
acordat o atenție sporită participării tineretului la dezvoltarea 
sectorului zootehnic, îndrumînd intr-un singur an, 1959, 10.090 
de tineri din G.A.S. și G.A.C. spre acest sector, mulți dintre ei 
obținind, in scurt timp, rezultate din cele mai bune. Brigada de 
tineret de la G A S. Coțușca, regiunea Suceava, a obținut în 1959 
o producție medie pe vacă furajată, de 4.011 litri lapte. Tinere, 
tui de la sate a însilozat in 1959, peste 800.000 tone nutrețuri, 
a curățat și întreținut peste 450.000 ha. pășuni și finețe.

In perioada la care se referă raportul, au fost create brigă
zile utemiste de muncă patriotică, expresie a creșterii conștiin
ței socialiste a tineretului, a patriotismului socialist, a dorinței 
acestuia de a-și închina toată puterea de muncă și elanul tine
resc construcției socialismului, înfloririi patriei. Pînă in pre- / 
zent, organizațiile U.T.M. au creat în orașe și sate, peste 30.000 
de astfel de brigăzi, cuprinzind peste 1.000.000 de tineri și tinere 
care in orele libere, in cîntec și voioșie, muncesc voluntar lax 
înfăptuirea unor importante obiective de interes obștesc. Bri
găzile utemiste de muncă patriotică au efectuat numai în cursul 
anului 1959 . 44 milioane ore de muncă, contribuind Ia înălța
rea uncr construcții industriale și social-culturale, colectînd 
peste 160 000 tone fier vechi, dislccînd 4 milioane metri cubi de 
pămint și redind agriculturii peste 69 000 ha., împădurind 8.000 
ha. și plantind aproape 1.800000 pomi fructiferi și ornamentali. 
In ultimii doi ani. aproximativ 30 000 de elevi și studenți au 
participat in fiecare vară Ia strinsul recoltei in G.A.S. Numai în 
cursul anului 1959. brigăzile de muncă patriotică au adus sta
tului economii de peste 200 milioane lei. In primele 5 luni ale 
anului acesta, în cinstea Congresului partidului brigăzile ute
miste au colectat aproape 100 000 tene fier vechi și au impădu- 
riti-SACO ha teren

In raportul prezentat la al III-lea Congres al partidului, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a dat o inaltă apreciere 
muncii tineretului, spunind : „Alături de întregul popor mun
citor. minunatul tineret al patriei noastre, muncind în produc, 
ție și invățind în școli și institute, participă cu entuziasm la 
lupta pentru dezvoltarea economiei și culturii, aducînd o con
tribuție de preț la obținerea tuturor victoriilor noastre". Această 
apreciere umple de mîndrie și bucurie inimile tineretului, ii 
sporește încrederea în forțele sale și hotărîrea de a munci și 
a învăța ma: mult și mai bine, de a fi in primele rînduri ale 
luptei pentru înfăptuirea politicii partidului. (Aplauze).

La cel de-al III-lea Congres al Uniunii Tineretului Muncitor, 
utemiștii. întregul nostru tineret se prezintă plini de încredere 
în viitorul lor luminos, hotărîți să contribuie cu entuziasm la 
opera de desăvirșire a construcției socialiste in patria noastră, 
mai strins imiți ca oricînd în jurul Partidului Muncitoresc Ro
mîn, al Comitetului său Central în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. (Aplauze prelungite, ovații).

Organizațiile U.T.M din industrie trebuie să-și intensifice 
munca de antrenare a tuturor tinerilor muncitori, pe baza unor 
obiective concrete și mobilizatoare, in întrecerea socialistă orga
nizată de sindicate, contribuind astfel din plin la creșterea con
tinuă a producției și productivității muncii, la îmbunătățirea 
calității produselor, la economisirea de materii prime și mate
riale și reducerea prețului de cost al producției. Este necesar ca 
ele să se ocupe de îndrumarea concretă în muncă a tuturor 
utemiștilor astfel incit, fiecare utemist să devină un fruntaș în 
producție, un exemplu viu pentru toți tinerii cu care lucrează 
la același loc de muncă.

Comitetele regionale, raionale și orășenești U.T.M.. folosind 
sprijinul sindicatelor, sînt datoare să ajute mai mult organiza
țiile de bază din întreprinderi în stimularea și generalizarea 
inițiativelor valorcase ale tineretului apărute în întrecerea socia
listă și care — ținînd cont de condițiile concrete ale locului de 
muncă respectiv — pot contribui la volarificarea rezervelor in
terne. la folosirea cu mai multă eficacitate a mașinilor și agre
gatelor, la realizarea de economii

Brigăzile de producție ale tineretului create de U.T.M. s-au 
dovedit a fi o formă eficientă de organizare a participării colec
tive a tinerilor muncitori în întrecerea socialistă. Unele dintre 
organizațiile noastre de bază nu se ocupă insă cum trebuie de 
îndrumarea acestora după ce le-au creat. Astfel, la Uzina Me. 
canică din Tîrgoviște și Combinatul chimic din Timăveni. au 
fost constituite brigăzi ale tineretului dar. datorită faptului că 
organizațiile U.T.M. le-au neglijat, acestea obțin rezultate slabe 
în întrecerea socialistă.

Este necesar ca organizațiile U.T.M., cerînd sprijinul organi
zațiilor sindicale, al muncitorilor vîrstnici, al inginerilor și teh
nicienilor, să asigure îndrumarea continuă a acestor brigăzi, care 
cuprind un număr însemnat de tineri, să le ajute să-și stabi
lească trimestrial obiective și măsuri tehnico-organizatorice"con- 
crete și să aplice cele mai înaintate metode în munca de înde
plinire și depășire a planului de producție la toți indicii, în așa 
fel, îneît toate brigăzile de producție ale tineretului să devină 
și să se mențină continuu colective de muncă fruntașe. Să creăm 
noi brigăzi de producție ale tineretului, în toate întreprinderile 
unde acestea pot avea eficacitate și, în mod deosebit. în indus- 
tria chimică, în construcții și în economia forestieră unde ele 
sînt încă puține la număr și experiența a dovedit că sînt nece
sare.

Un rol important revine organizațiilor noastre de bază în 
dezvoltarea atitudinii noi, socialiste a tineretului muncitoresc 
față de muncă și de avutul obștesc, în întărirea disciplinei în 
muncă a acestuia. Ele trebuie să combată cu hotărîre manifes
tările de indisciplină, chiul, de neglijență față de mașini și unel
te, de risipă de materiale și materii prime, folosind mai activ 
în acest scop munca de la om la om, adunările generale U.T.M. 
și posturile utemiste de control. Ținînd seama de experiența 
pozitivă obținută de numeroase organizații U.T.M. în organiza
rea și folosirea rodnică a posturilor utemiste de control, este 
necesar să extindem organizarea acestora în toate întreprinde
rile industriale, de construcții, în comerț și cooperație și să le 
asigurăm o îndrumare concretă în muncă.

Directivele Congresului partidului acordă o deosebită impor
tanță progresului tehnic care are un rol hotărîtor în creșterea 
în ritm rapid a productivității muncii în toate ramurile econo
miei naționale. Recenta Hotărîre a C.C. al P.M.R. și a Consi
liului de Miniștri cu privire la ridicarea nivelului tehnic al pro
ducției, prevede măsuri concrete pentru îndeplinirea sarcinilor 
trasate de Congres în această direcție.

Dezvoltarea economiei național© în anii următori, construcția 
de numeroase întreprinderi noi pe baza tehnicii și tehnologiei 
moderne, înzestrarea continuă a întreprinderilor existente cu 
mașini și instalații dintre cele mai perfecționate, la nivelul teh
nicii mondiale, mecanizarea și automatizarea producției în ra
murile industriei miniere. în exploatarea lemnului și în con
strucții, automatizarea unei mari părți a industriei siderurgice, 
începerea folosirii mașinilor electronice de calcul etc. cer creș
terea neîncetată a cunoștințelor tehnice și economice ale tuturor 
oamenilor muncii, formarea de numeroase cadre noi cu înaltă 
calificare. De aceea, partidul și guvernul consideră pregătirea 
de cadre calificate de toate gradele ca o problemă capitală.

Partidul așteaptă din partea organizației noastre o contri
buție importantă la rezolvarea acestei probleme. De aceea, sîn- 
tem datori să punem în centrul activității organelor și Organi
zațiilor U.T.M. preocuparea pentru continua perfecționare pro
fesională a tineretului muncitoresc, pentru formarea de noi și 
numeroase cadre tinere cu înaltă calificare, desfășurînd în acest 
scop o intensă muncă organizatorică și educativă.

Trebuie să recunoaștem că pînă acum, deși am obținut unei© 
rezultate pozitive, am făcut în această direcție destul de puțin 
în raport cu sarcinile ce ne revin, cu posibilitățile de care dis
punem și cu dorința tineretului de a-și însuși cît mai multe cu
noștințe tehnice. Astfel, în regiuni cu mare pondere industrială 
cum sînt Hunedoara, Bacău, Timișoara, unele organizații 
U.T.M. nu acordă atenția cuvenită răspîndirii cunoștințelor teh
nice înaintate în rîndurile tineretului. Dacă, de pildă, organi
zațiile U.T.M. din regiunea Hunedoara, în frunte cu comitetul 
regional ar fi controlat p© teren, în întreprinderi, cum este orga
nizată și în ce măsură sînt cuprinși tinerii în această activitate, 
ar fi constatat mai din timp că cercurile de ridicare a calificării 
profesional© erau puține la număr, că ele cuprindeau numai 30 
la sută din totalul tinerilor muncitori din unitățile industriale 
din regiune. Fără îndoială că în fața unei asemenea situații de 
nepermis, ele ar fi pus această problemă conducerilor întreprin
derilor și organelor sindicale și, cu eforturi comune, ar fi putut 
lua măsurile necesare pentru rezolvarea, în spiritul sarcinilor 
trasate de partid, a situației create.

In unele întreprinderi, cursurile de ridicare a calificării 
oferă prea puține cunoștințe tehnice noi, nu dis<pun de documen
tația necesară, iar predarea diferitelor cunoștințe se face la un 
nivel necorespunzător. Sînt cazuri cînd conducerile întreprinde
rilor, deși sînt în primul rînd interesate, neglijează organiza
rea muncii de creștere a calificării tineretului, iar ministerele 
respective nu controlează îndeajuns felul cum se ocupă condu
cerile întreprinderilor de îndeplinirea acestei însemnate sarcini 
de stat și nu le trag la răspundere cînd constată deficiențe.

Organizațiile U.T.M. din uzine și fabrici, de pe șantiere sînt 
chemate să organizeze o largă și susținută acțiune de masă a 
tineretului pentru continua perfecționare a cunoștințelor profe-. A- 
sionale, pentru însușirea tehnicii și tehnologiei moderne. Aceas- ' 
ta impune totodată ca ele să se intereseze îndeaproape de crea
rea condițiilor necesare, să ajute activ la organizarea și cuprin
derea tuturor tinerilor în diferite cercuri și alte forme organi* 
zate de ridicare a camicării. ia îmbunătățirea continuă a con
ținutului acestora. atragă masa tineretului în activitatea ca- 
bir.eteior tehnice și să contribuie la răspîndirea literaturii teh
nice în rîndurile sale. Merită a fi generalizată inițiativa unor 
organizații U T M. cu privire la organizarea sistematică de con- 
cursuri ale tineretului pe diferite teme tehnice din ramura "de 
producție în care lucrează. O mare însemnătate pentru însuși
rea și promovarea tehnicii înaintate o are mișcarea inovatorilor 
și raționalizatorilor. Organizațiile U.T.M. trebuie să îndrfnTiezy- 
spre această mișcare cît mai mulți tineri, în așa fel, îneît din 
rîndurile lor să se ridice numeroși inovatori și raționalizatori în 
stare să contribuie activ la perfecționarea continuă a mașinilor 
și uneltelor, a proceselor tehnologice, la creșterea productivi
tății muncii și îmbunătățirea calității producției.

Unul din factorii principali care contribuie la perfecționarea 
profesională a tinerilor muncitori este ajutorul dat de munci
torii mai vîrstnici. de maiștrii, inginerii șj tehnicienii cu înaltă 
calificare și bogată exper onță in producție, care împărtășesc 
cu dragoste tineretului cunoștințele și experiența lor. Sîntem 
convinși că în viitor ei vor transmite și mai mult tineretului 
bogata lor experiență de muncă, cunoștințele și măiestria lor 
profesională, conștienți de faptul că își îndeplinesc astfel o 
înaltă îndatorire patriotică.

întreprinderile ce vor fi construite în anii următori vor avea 
nevoie de numeroase cadre noi bine pregătite, de muncitori și 
tehnicieni și, îndeosebi de constructori, metalurgiști. oțelari și 
chimiști. Spre aceste meserii va trebui să îndreptăm. în primul 
rînd. în anii ce urmează, tineretul.

Școlile profesionale și tehnice au căpătat o pondere mare în 
sistemul nostru de învățămînt. Ele obțin rezultate din Ce în ce 
mai bune. Cei peste 114.000 absolvenți ai școlilor profesionale și 
23.000 absolvenți ai școlilor tehnice, încadrați în producție în 
ultimii patru ani. se bucură de o bună apreciere. In următorii 
6 ani numărul cadrelor muncitorești calificate prin școli și al 
cadrelor tehnice medii va crește cu circa 360.000

Comitetele regionale, raionale și orășenești U.T.M au dato
ria să îmbunătățească munca politică și organizatorică a orga
nizațiilor de bază din școlile profesionale și tehnice. Aceste or
ganizații trebuie să-și îndrepte atenția, în primul rînd, spre 
mobilizarea tuturor elevilor la însușirea temeinică și cu pasiune 
a cunoștințelor de specialitate, ajutîndu-i totxxiată să asimileze 
cunoștințele de cultură generală necesare unui muncitor înain
tat. Este necesar ca organizațiile U.T.M. din aceste școli, pre
cum și cele din unitățile productive unde elevii fac practică să 
contribuie activ la buna organizare și desfășurare a practicii 
în producție a elevilor, să-i antreneze în activitatea brigăzilor 
de. producție ale tineretului și să se intereseze îndeaproape de 
modul cum fiecare elev își însușește meseria. Se cere din partea 
conducerilor întreprinderilor mai multă ’atenție față de condi
țiile în care se desfășoară practica, pentru ca ucenicii să folo
sească din plin timpul destinat acesteia.

îmbunătățind munca noastră în școlile profesionale și tehni
ce, să contribuim și mai activ la formarea noilor detașamente 
de muncitori și tehnicieni — schimbul de mîine al clasei mun
citoare — buni mînuitori ai tehnicii, luptători dîrji pentru cauza 
socialismului.

O expresie deosebită a grijii partidului și guvernului față de 
tînăra generație, constituie Hotărîrea C.C. al P.M.R. și a Consi
liului de Miniștri privind îmbunătățirea învătfanîntului «©ral ai 
fără frecvență de cultură generală și superior care sTdeschis noi 
și largi posibilități tineretului pentru a putea învăța fără a între, 
rupe munca în producție, însușindu-și o bogată cultură generală 
și o calificare superîoară>In anul școlar 1959-lg6ftv-peste 110.000 
de tineri au urmat cursurile învățămîntuluFseral și fără frec
vență. Partidul a pus în fața noastră sarcina să muncim astfel 
îneît *ă creăm în rîndul tinerilor muncitori o mișcare de masă 
spre școala serală și fără frecvență. Va trebui să contribuim mai 
mult la asigurarea'în fiecare întreprindere a condițiilor nece- 
sare ca tinerii muncitori să poată urma cu succes aceste cursuri, 
să-i ajutăm cu competență, cu dragoste și perseverență să în
vingă greutățile inerente începutului, să obțină rezultate ur. 
mai bune la învățătură.

Prin grija partidului și guvernului au fost create tiner.'.or 
muncitori condiții de viață din ce în ce mai bune. E: se bucură, 
ca și ceilalți muncitori, de protecția muncii, de conced:- de 
odihnă, de asistență medicală gratuită, au la dispoziție car.nr.e. 
iar cei necăsătoriți, cămine speciale etc.

Organizațiile U.T.M. au. ca organizații obștești, dater.a j4 
controleze, în colaborare cu sindicatele felul cum sin: 
dărite șl folosite mijloacele puse la dispoziție de star.: 
democrat-popular pentru a asigura tinerilor din întrepr.rd*r s 
de pe șantiere condiții de viață și de muncă tot ma. r.-* u 
se ocupe mai mult de modul în care se rezolvă prob.etra aez» 
țelor pentru tinerii muncitori și. in mod deoeebit r-r-m. 
ce se căsătoresc ; să se ocupe de funcționarea c*s=ktekr 
nelor și de rezolvarea problemelor privind procec-a —* J

(Continuare in paț.
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întărind necontenit munca politică și organizatorică a orga- 
kțiilor U.T.M. din toate întreprinderile, avem convingerea că 
Lretul muncitoresc — partea cea mai înaintată și mai comba- 
h a tineretului — își va îndeplini cu cinste sarcinile ce-i revin 
înfăptuirea marilor obiective stabilite de partid în domeniul 
[voltării industriei noastre socialiste. (Aplauze).

Tovarăș!,

a organizației noastre în rînd’jl tine- 
jucat un rol deosebit de important în 
a agriculturii. în creșterea continuă a

organizațiilor U.T.M. din gospodăriile

^■Congresul al III-lea al P.M.R. a stabilit printre sarcinile de 
j^Bă pentru următorii 6 ani, ..încheierea colectivizării agricul- 
^■ii, dezvoltarea multilaterală și consolidarea economico-or- 
j^Bizatorică a gospodăriilor agricole colective ; creșterea consi- 
j^Brabilă a producției agricole, vegetale și animale, pentru a se 
^Ha în cel mai scurt timp posibil un belșug de produse agro- 
^■nentare". Producția globală agricolă urmează să crească pînă 
^■sfîrșitul anului 1965. cu 70-80 la sută față de anul 1959. Se 
^■ridica continuu nivelul de mecanizare și chimizare a agricul- 
^Bii. Pînă la sfîrșitul anului 1965, S.M T. și G A.S. vor dispune
■ circa 1C0.009 tractoare fizice, de trei ori mâi mult ca în ^■9. Prin mărirea însemnată a producției a&ricole și prin valo- 
^Bcarea produselor către stat pe calea contractărilor și achizi- 
^B)i\ veniturile reale ale țărănimii vor spori pînă în anul 1965 
(■circa 40 la sută față de 1959.
■Organizației noastre îi revine sarcina de a mobiliza pe tine-
■ muncitoridîrTSrM.T. și G.A.S.. pe tinerii colectiviști și înto. 
^Bășiți. pe tinerii intelectuali, întregul tineret sătesc la lupta 
^Btru înfăptuirea marilor obiective puse de partid în fața agri- 
^Bturii.
■îndeplinirea acestei sarcini depinde în cea mai mare măsură 
(■organizațiile de bază și comitetele U.T.M. pe comună care-și 
^Bfășoară activitatea nemijlocit în masele tineretului sătesc. 
(■Trebuie însă să spunem că nu toate organizațiile U.T.M. de
■ sate sînt la înălțimea sarcinilor ce le revin, ca organizații 
■raluționare ale tineretului, în mobilizarea acestuia la dezvol- 
^Bea agriculturii socialiste. Unele dintre ele nu sînt destul de 
■hegate din punct de vedere organizatoric, desfășoară o acti. 
■ate slabă și lipsită de continuitate. Există încă organizații
■ bază și comitete comunale U.T.M. care se ocupă de tot soiul
■ treburi, dar nu pun în centrul activității lor lupta pentru 
■ăptuirea sarcinilor economice ale unităților agricole respec-

Lipsurile organizațiilor de bază se explică în primul rînd 
^Bn faptul că neprimind din partea comitetelor raionale U.T.M. 
■rumare și ajutor concret, nu știu cum să-și desfășoare acti- 
■atea pentru a-și îndeplini sarcinile.
■ In centrul atenției Comitetului Central, a comitetelor regio- 
■le și raionale U.T.M., va trebui să stea preocuparea pentru 
■îtinua îmbunătățire a activității politice și organizatorice a 
■;anizațiilor de bază U.T.M. din unitățile agricole de stat și 
■ăperatiste, a comitetelor comunale U.T.M. in vederea ridicării 
■zelului întregii munci 
■ului sătesc ce are de 
■msformarea socialistă 
■oducției agricole.
■ Sarcina principală a __o_______  ___ ,__  ______
■î-icole colective este sâ mobTltzeze—măsa tinerilor colectiviști
■ consolidarea economico-organizatorică a gospodăriilor, la dez. 
■itarea multilaterală a acestora, la creșterea continuă a avuției 
■ștești. la obținerea de roade cit mai bogate. Ele trgbuie să 
■drepte pe cei mai buni tineri colectiviști spre sectoarele ce'e 
■ai importante ^șl^care cer un mare volum de muncă și, în 
■od deosebit, spre muncile de Jnțrgținnre a culturilor prăsi- 
■are, încorporarea în sol a îngrășămintelor, spre irigații, creș- 
■ea animalelor, construcția de adăposturi pentru vite, însilo- 
■rea nutrețurilor și spre sectorul legumicol ; să acorde atenție 
■îbunătățirii activității și măririi numărului echipelor de tine- 
Ht din gospodăriile agricole colective.B In procesul marilor transformări revoluționare care au 
■himbat din temelii înfățișarea satului, se formează o clasă 
■uă, țărănimea colectivistă, prietenă și aliată de nădejde a cla- 
■i muncitoare. In aceste condiții se formează și crește tinere- 
B1 de la sate, educat în spiritul colectivismu’ui, al relațiilor de 
■tr-ajutorare în muncă, al răspunderii pentru avutul obștesc.
■ Succesele obținute de gospodăriile agricole colective în creș- 
■rea producției, în ridicarea nivelului de trai al colectiviștilor, 
Bcercită o puternică influență asupra întovărășirilor, grăbesc 
Bansformarea acestora în gospodării colective, conving despre 
■iperioritatea agriculturi’ socialiste și pe acei țărani care se 
Bai află în afara sectorului socialist. Utemistii. tinerii colecti- 
Bști. folosind exemplele grăitoare ale gospodăriilor colective 
Buntașe, au datoria să fie propagandiști. înflăcărați în rîndu- 
■le îritovărășiților și ale celorlalți țărani muncitori și. îndeosebi. 
B rîndurile tineretului și ale proprii1 or lot-fanailii, pentru a le 
B>nv:nge să se înscrie în gospodăriile colective în care munca 
B comun pe pămînturi întinse skeu mijloace_jehnice înain- 
Bte. constituie o sursă inepuizabilă de creștere a bunăstării lor 
materiale și culturale.
I Organizațiile de bază U.T.M. din G.A.S. trebuie să acorde 
I atenție deosebită mobilizării tineretului la lupta pentru creș. 
Brea continuă a producției și productivității muncii, scăderea 
■rețului de cost al produselor, prin efectuarea tuturor muncilor 
Igricole la timpul optim și în cele mai bune condițiuni agroteh- 
lice, la lupta pentru dezvoltarea sectorului zootehnic și. îndeo- 
Bbi, a creșterii vacilor de lapte, la asigurarea bazei furajere 
■orespunzătoare efectivului de animale, la creșterea producției 
■nimaliere.
I Ele trebuie sâ contribuie la creșterea stabilității tinerilor 
muncitori în GAS, la cultivarea răspunderii acestora pentru 
Bunul mers al gospodăriei, la sporirea continuă a aportului tine- 
letului la transformarea fiecărei G.A.S. într-un model de gos
podărire socialistă în agricultură.
I In perspectiva dezvoltării continue a mecanizării agriculturii, 
Ineseria de tractorist, de mecanizator» capătă o însemnătate tot 
tnai mare în țara noastră. In grija și răspunderea mecanizatori
lor. în marea lor majoritate tineri, sînt date importante mij
loace tehnice, mașini și tractoare. Aceasta pune în fata, organi- 
kațiilor noastre din S M T. și G.AS. sarcina de a se ocupa“per- 
rnanent și îndeaproape de îndrumarea tinerilor mecanizatori 
spre perfecționarea continuă a pregătirii lor profesionale, să 
pezvolte grija și răspunderea lor față de mașinile cu care lu
crează, să întărească disciplina în muncă, să mobilizeze pe toți 
tinerii mecanizatori în întrecerea socialistă pentrb sporirea ran
damentului anual pe tractor, reducerea consumului de carbu
ranți și.de piese de schimb, efectuarea lucrărilor în timpul cgj_ 
mai scurt. îmbunătățirea calității și scăderea prețului de cost 
al acestora.

Congresul partidului a pus sarcini mari pentru dezvoltarea 
creșterii animalelor. în vederea asigurării condițiilor satisfacerii 
depline a nevoilor de aprovizionare a populației cu carne, lapte, 
grăsimi. Este necesar să stimulăm în rîndurile masei "tmerilor 
^e la sate dorința de a deveni pricepuți crescători-de-animale, 
să îndrumăm în următorii 4 ani cel puțin 30.000jiintre cei mai 
de nădejde utemiști din G.A.S. și G.A.C. să lucreze în sectorul 
zootehnic. Să acordăm o atenție deosebită participării tinere
tului la asigurarea hranei animalelor, la cultivarea porumbului 
pentru furaj, la îngrijirea și folosirea rațională a pășunilor. 
Prin munca tineretului, să realizăm anual lucrări de curățire și 
întreținere a pășunilor pe o suprafață de cel puțin 850.000 ha 
și însilozarea unei cantități de 3.500 000 tone furaje.

In creșterea continuă a producției vegetale și animale, o im
portanță deosebită are aplicarea metodelor agrozootehnice îna
intate. De aceea, organizațiile U.T.M. de la sate au sarcina să se 
ocupe de ridicarea continuă a caJificănTHnerilor, de dezvolta
rea pasiunii lor pentru însușirea și aplicarea m practica muncii 
agricole a celor mai noi cuceriri ale științei agricole și zooteh
nice. Comitetele U.T.M. pe comună și comitetele organizațiilor 
de bază U.T.M. din unitățile socialiste agricole și din sate tre
buie să participe mai activ la organizarea împreună cu sfatu
rile populare, a propagandei agricole în rîndurile tineretului, la 
organizarea și atragerea maselor de tineri în activitatea careu - 
rilor agrozootehnice, să răspîndească cu perseverență în rîndu
rile tineretului metodele cele mai înaintate de muncă în agri
cultură.

O atenție mai mare decit pînă acum va trebui să acordăm 
activității noastre în școlile profesionale agricole, ținînd seama 
de nevoile crescînde de cadre tehnice pentru agricultură. Să 
iezvoltăm și să cultivăm în conștiința tinerilor din aceste școli, 

[ îorința de a-și însuși cît mai temeinic cunoștințele pentru ca la 
.bsoivire. reîntoreîndu-se în satul lor, să devină în scurt timp 

I laiștri ai recoltelor bogate, buni organizatori ai producție, pro- 
lotori ai progresului agrozootehnic, să contribuie din plin Ia 

p iflorirea gospodăriilor agricole de stat și colective.

In satele patriei noastre trăiește și muncește un număr mare 
de tineri intelectuali — ingineri, tehnicieni, învățători, profesori, 
medici, dintre care cei mai mulți sînt utemiști. Fiind formați 
în școala noastră nouă. înarmați cu bogate cunoștințe de spe
cialitate și educați în spiritul socialismului, ei pot aduce o deo
sebită contribuție la întărirea muncii politico-educative și la 
răspîndirea științei înaintate in rîndurile tineretului sătesc. 
Este de datoria organelor și organizațiilor U.T.M, ^șă^atragă 
acești intelectuali să participe și mai activ la munca de îndru
mare a tineretului spre îndeplinirea sarcinilor ce-i revin în 
transformarea socialistă a agriculturii, în creșterea producției 
agricole și dezvoltarea vieții culturale a satelor.

Acestea sînt, tovarăși, principalele sarcini ce ne revin în do
meniul activității în rîndul tineretului sătesc.

Tovarăși,

De la un capăt la altul, țara noastră este un imens șantier. 
Aproape în fiecare oraș, in fiecare sat se construiește. Sînt multe 
locurile pe care oamenii ce s-au născut și au tiăit acolo, nu le 
mai recunosc, atît de mult s-au transformat și se transformă în 
anii puterii populare.

Planul de 6 ani prevede numeroase noi și mari construcții 
de întreprinderi, locuințe, școli, instituții de cultură. Pe șantiere 
lucrează zeci de mii de tineri muncitori și, în viitor, vor lucra 
cu mult mai mulți. Este necesar să întărim munca organizațiilor 
de bază U.T.M. de pe șantierele de construcții, să creștem rolul 
lor în organizarea și mobilizarea tineretului la îndeplinirea la 
timp a planurilor de construcții, la îmbunătățirea calității lu
crărilor, la reducerea prețului de cost

Comitetul Central al U.T.M. consideră că organizația noas
tră va trebui să-și concentreze în mod deosebit atenția spre or
ganizarea temeinică a muncii politice și organizatorice în rîn
durile tineretului care va participa la construcția marelui com
binat siderurgici? la Galați, a noii secții de furnale de“ la Hu
nedoara. la reconstrucția furnalelor de la Reșița, la construcția 
fabricii de cocs metalurgic din Valea Jiului, a termocentralei

Să ridicăm nivelul muncii organizațiilor U. T. M. 
în rîndul studenților, elevilor și pionierilor

Tovarăși,

O grijă deosebită manifestă statul nostru democrat-popular 
pentru dezvoltarea învățămîntului de toate gradele, menit să 
asigure tinerei generații o temeinică instruire și educare, s-o 
pregătească la nivelul cerințelor construcției socialiste. Numai în 
perioada dintre 1951-1960, a fost cheltuită din bugetul statului 
pentru nevoile învățămîntului uriașa sumă de peste 24 miliarde 
lei. Au fost construite noi edificii universitare, școli și săli de 
clasă, laboratoare și ateliere menite să asigure condiții din ce 
în ce mai bune pentru desfășurarea procesului de învățămînt. 
In țara noastră, porțile învățămîntului de toate gradele sînt larg 
deschise fiilor oamenilor muncii. In prezent, în învățămîntul 
superior, mediu și elementar, sînt cuprinși aproape 2.400.000 de 
tineri și copii.

Pregătirea de cadre calificate — problemă de însemnătate 
primordială pentru economia și cultura patriei noastre — se află 
în permanentă în atenția partidului și statului nostru. In anii 
1949-1960 au fost pregătiți în institutele de învățămînt superior 
49.000 de ingineri și peste 14.000 de cadre cu studii economice 
superioare.

Pe baza hotărîrilor Congresului al III-lea al partidului, în 
următorii 6 ani se va acorda o atenție deosebită dezvoltării în
vățămîntului de toate gradele. învățămîntul superior va pregăti 
circa 54 000 de absolvenți, acordîndu-se o mare atențip învăță
mîntului tehnic superior. învățămîntul elementar de 7 ani va 
fi generalizat și va trece treptat la o perioadă de 8 ani, învăță
mîntul de cultură generală ajungînd astfel la 12 ani. Aceste 
măsuri vor determina o pregătire cu mult mai temeinică a ele
vilor. viitori muncitori, țărani, intelectuali, și vor constitui pași 
hotărîtori in dezvoltarea revoluției culturale din țara noastră.

Tineretul a primit cu deosebită bucurie și recunoștință hotă- 
rîrea Congresului al III-lea al P.M.R. privind construirea a circa 
15.000 săli noi de clasă, a noi construcții pentru învățămîntul 
superior, a unor cămine studențești cu peste 15.000 de locuri, 
introducerea gratuității complete a manuaJelor pentru toți elevii 
din clasa l-a pînă la clasa Vil-a inclusiv cu perspectiva extin
derii gratuității și asupra rechizitelor școlare, construirea a noi 
așezăminte de cultură și artă precum și crearea de condiții tot 
mai bune pentru turism, recreație și sport.

Studenții constituie — așa cum a arătat tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la cea de-a II-a Conferință Națională a U.A.S.R. 
— unul din detașamentele importante ale tineretului, în a cărui 
creștere și pregătire temeinică pentru muncă și viață este pro
fund interesat întregul popor.

Studențimea patriei noastre, ieșită în proporție de peste 90 
la sută din rîndurile clasei muncitoare, țărănimii muncitoare, 
ale intelectualității, s-a dovedit a fi strîns legată de interesele 
poporului muncitor, susținătoare activă a politicii partidului și 
guvernului, hotărîtă să se pregătească temeinic și, împreună cu 
celelalte categorii de tineret, alături de întregul popor să contri
buie cu toate forțele la construirea socialismului. (Aplauze).

De la Congresul al II-lea al U.T.M., organizația noastră, sub 
conducerea partidului, și-a îmbunătățit activitatea în rîndul stu
denților. contribuind mai activ la însușirea de către studenți a 
disciplinelor predate, la strîngerea legăturii învățămîntului uni
versitar cu nevoile practicii construcției socialiste, la ridicarea 
nivelului politic și ideologic al studenților, la dezvoltarea acti. 
vității cultural-artistice și sportive.

In aceasta perioadă, pe baza hotărîrii din 1956 a Biroului 
Politic al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
au fost create asociațiile studenților, organizații profesionale 
care cuprind aproape pe toți studenții țării și care, sub conduce
rea organizațiilor de partid, sub îndrumarea permanentă a or
ganizațiilor U.T.M., aduc un aport important în munca de învă
țămînt. științifică și obștească, cultural-artistică și sportivă a 
studenților. în rezolvarea problemelor gospodărești și de asis
tență socială.

Sarcina principală ce stă în fața organizațiilor U.T.M. și a 
asociațiilor studențești este mobilizarea studenților pentru a în
văța cît mai bine, stimularea în rîndurile acestora a simțului de 
răspundere în însușirea cunoștințelor teoretice și practice în 
vederea unei pregătiri profesionale temeinice — principala lor 
îndatorire față de patrie Ele trebuie să utilizeze opinia stu
dențească de masă, exigenta sporită a colectivului de studenți 
împotriva manifestărilor de superficialitate și delăsare la învă
țătură și să obțină ca toți studenții să se prezinte cît mai temei
nic pregătiți la examene, colocvii și lucrări practice.

O mare atenție trebuie sâ acordăm dezvoltării activității 
științifice a studenților. In lumina sarcinilor puse de Congresul 
al III-lea al partidului este necesar ca studenții să se formeze 
încă de pe băncile facultății ca cercetători activi, preocupați de 
dorința de a contribui la îmbunătățirea procesului de produc
ție, la rezolvarea problemelor puse de ridicarea nivelului econo
miei naționale, de dezvoltarea culturii noastre noi.

In ultimii ani, prin măsurile luate de M.I.C. s-au obținut o 
seamă de rezultate în întărirea legăturii învățămîntului teoretic 
cu practica. în organizarea și desfășurarea practicii în producție 
a studenților. Trebuie să arătăm însă că în legătură cu aceasta 
mai sînt încă deficiențe mari, în primul rînd datorită faptului 
că M.I.C. nu a dus pînă la capăt măsurile stabilite, iar minis
terele interesate se preocupă foarte puțin de rezolvarea acestei 
probleme. La unele institute, ca Institutul de construcții Bucu
rești, Institutul agronomic din Craiova și I.C.F. practica este 
organizată în mod formal, fără obiective precise și fără rezul
tate efective. In unele întreprinderi, conducerile administrative 
nu asigură condițiile necesare desfășurării în bune condițiuni a 
activității studenților repartizați a face practica la aceste între
prinderi. Nici organizațiile U.T.M. și asociațiile studenților din 
unele instituții de învățămînt superior nu și-au adus aportul 
cuvenit la organizarea și îndrumarea studenților în perioada de 
practică.

Organizațiile U.T.M. și asociațiile studențești sînt datoare să 
se intereseze îndeaproape și să contribuie efectiv la legarea con. 
tinuă a activității studenților cu fabricile și uzinele, cu gospo
dăriile agricole, cu școlile, cu clinicile, instituțiile de răspindire 
a culturii în mase, precum și la organizarea și îndrumarea stu
denților în perioada de practică. în strînsă colaborare cu organi
zațiile U.T M. din întreprinderile respective să ajute ca această 
perioadă să fie folosită la maximum pentru dezvoltarea cunoș
tințelor practice ale studenților.

Marea majoritate a absolvenților facultăților se îndreaptă cu 
bucurie spre locurile de producție unde sînt repartizați, hotărîți 
să-și pună toată puterea de muncă, toată capacitatea în slujba 
poporului și înfloririi patriei. Din păcate, mai există însă și 
unii absolvenți care chiar cu prețul schimbării profesiei, își 
caută lccuri de muncă comode. Este necesar ca asemenea mani
festări să fie combătute cu toată tăria, ca nedemne pentru un 
intelectual de tip nou. socialist.

Incepînd din anul universitar 1960-1961, va spori considera, 
bil numărul studenților în învățămîntul tehnic superior. Orga
nizația noastră are datoria să îndrume pe cei mai buni munci
tori. tineri, absolvenți ai școlilor medii serale, pe cei mai buni 
absolvenți ai școlilor medii de cultură generală către aceste 
ramuri ale învățămîntului superior.

Este necesar să intensificăm activitatea politico-ideologică în 
rîndurile studenților, să întărim munca organizațiilor U.T.M. la 
nivelul grupelor și anilor, să ne ocupăm în mod concret de edu
carea și îndrumarea fiecărui student în parte, să întărim disci- 

de la Luduș, a complexului petrochimic de la Brazi, a combina
telor ch.imice de la Graiova și Tg. Mureș, a combinatului de 
anvelope de la Popești-Leordeni, a combinatului de celuloză și 
hirtie de la Suceava.

In fața întregului tineret de la orașe și sate se deschid, în 
anii următori, posibilități și mai largi de afirmare a dorinței 
de a participa în orele libere, prin muneă voluntară, la impor
tante acțiuni economice, gospodărești și edilitare de folos 
obștesc. Brigăzile utemiste de muncă patriotică se bucură de 
popularitate în rîndurile tinerilor — care participă cu bucurie la 
activitatea lcr — sînt privite cu dragoste și prețuire de oamenii 
muncii.

Ește necesar ca organizația noastră să se ocupe mai îndea
proape de îndrumarea acestor brigăzi pentru ca ele să desfă
șoare o activitate continuă și să contribuie cît mai mult la edu
carea prin muncă a tineretului, să le stabilească obiective, ținînd 
seama de posibilitățile tinerilor, să insiste ca sfaturile populare, 
conducerile șantierelor și întreprinderilor să le creeze din vre
me condițiile necesare ca timpul și munca prestate în mod vo
luntar cu atîta entuziasm de către tineri sâ nu fie irosite, ci 
folosite cu maximum de rezultate. Să ne propunem, tovarăși, ca 
în anii următori să lărgim continuu nobila mișcare a muncii 
voluntare patriotice a tineretului, să stimulăm în rîndurile tine, 
retului dorința de a-și aduce o astfel de contribuție la munca 
constructivă. îneît un număr tot mai mare de tineri să cuce
rească insigna de onoare de brigadier al muncii patriotice.

Să ne angajăm în fața partidului, ca prin munca voluntară, 
patriotică a tineretului, să dăm oțelăriilor, în fiecare an, cel pu
țin 120.000 tone fiervechi, să mobilizăm tineri muncitori, țărani, 
elevi și studenți. care, organizînd tabere în aer liber. împletind 
munca cu cîntecul și voia bună, să împădurească în următorii 
4-5 ani cel puțin 100 000 hectare, să mărim contribuția brigăzi
lor utemiste de muncă patriotică la construcția de locuințe, re
pararea și construcția de drumuri și poduri, de grajduri și sai
vane, la însilozarea nutrețurilor și îngrijirea pășunilor, la înfru
musețarea orașelor și satelor și să dăm anual patriei noastre 
economii în valoare de cel puțin 250 milioane lei. (Aplauze).

plina de organizație, combativitatea față de influențele ideolo
giei străine, să lichidăm superficialitatea și mulțumirea de sine 
ce a început să-și facă loc în munca unor comitete U.T.M. și 
consilii ale asociațiilor studenților.

Organizațiile U.T.M. din instituțiile de învățămînt superior 
trebuie să-și îmbunătățească întreaga activitate, să asigure o 
îndrumare și mai concretă asociațiilor studenților și să aducă 
o contribuție din ce în ce mai mare la educarea și pregătirea 
unor specialiști, de tip nou, cu temeinice cunoștințe profesio
nale, cu un înalt nivel politico-ideologic, devotați trup și suflet 
poporului muncitor, hotărîți să-și pună toată capacitatea și 
puterea lor de muncă în slujba victoriei depline a socialismului 
în patria noastră. (Aplauze).

Tovarăși,

In perioada care a trecut de la cel de-al II-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Muncitor, organizațiile U.T.M. din școlile 
medii de cultură generală și pedagogice, folosind forme și metode 
de muncă mai corespunzătoare preocupărilor și pregătirii ele
vilor, au adus o contribuție din ce în ce mai mare la ridicarea 
nivelului procesului de învățămînt, la educarea politică și mo
rală a elevilor. In legătură cu aceasta, o mare însemnătate au 
avut măsurile stabilite de plenara a VII-a a C.C. al U.T.M.

Totuși trebuie să arătăm că în munca organizațiilor U.T.M. 
din școli mai persistă încă o serie de lipsuri. Sînt unele orga
nizații U.T.M. care, fiind preocupate de numeroase probleme 
— fiecare avînd, desigur, importanță — se ocupă prea puțin 
tocmai de cea mai importantă dintre probleme : felul cum 
învață elevii. Untie organizații U.T.M. de clasă își rezumă 
activitatea numai la ședințe, și acestea fiind adeseori formale, 
nu desfășoară muncă politică cu fiecare elev în parte, mani
festă puțină exigență față de comportarea elevilor. Toate aces
tea fac să mai existe destui elevi care nu-și însușesc temeinic 
cunoștințele predate în școală, se mulțumesc să treacă clasa 
cu note la limită, iar unii rămîn chiar corigenți și repetenți. 
Disciplina și comportarea unor elevi în școală și în societate 
mai lasă de dorit.

Sarcina principală a organizațiilor U.T.M. din școli este 
dezvoltarea interesului și dragostei elevilor pentru învățătură.

Organizațiile U.T.M. sînt chemate să sprijine și mai mult 
școala în întărirea legăturii dintre învățămînt și munca pro
ductivă, să-i ajute pe elevi să înțeleagă că patria noastră so
cialistă are nevoie de cetățeni bine pregătiți din punct de ve
dere cultural și, totodată, capabili să participe efectiv la crea
rea bunurilor materiale necesare societății.

Va trebui ca organizațiile U.T M. din școli să contribuie 
activ la aplicarea măsurilor elaborate de M.I.C. pe baza Direc
tivelor partidului cu privire la dezvoltarea la elevi a dragostei 
pentru munca fizică, producătoare de bunuri materiale nece
sare poporului. Să îndrumăm cît mai mulți absolvenți ai șco
lilor medii de cultură generală spre școlile tehnice, spre însu
șirea profesiunilor de care are cea mai mare nevoie economia 
țării.

Una din sarcinile de bază ale organizațiilor U.T.M. din 
școli este îmbunătățirea muncii de educație politică-ideologică 
a elevilor, atît prin îndrumarea lor spre însușirea temeinică a 
noțiunilor de economie politică și socialism științific ce se 
predau în școală, cît și prin cuprinderea lor în învățămîntul 
politic U.T.M. și în celelalte activități cu caracter politico-edu- 
cativ. In același timp, ele trebuie să organizeze o bogată acti
vitate cultural-artistică și sportivă folosind forme variate, cu 
un conținut corespunzător.

Sub conducerea organizațiilor de partid din școli, organiza
țiile U.T.M. trebuie să-și desfășoare activitatea astfel îneît să 
nu stînjenească în nici un fel, ci să contribuie la buna desfă
șurare a procesului instructiv ; să ceară sfatul și ajutorul ca
drelor didactice în stabilirea și organizarea acțiunilor pe care 
le întreprind, să ajute pe profesori în întreaga lor activitate.

Totodată considerăm că este necesar ca profesorii, îndeosebi

Sarcinile în domeniul
Tovarăși,

In perioada ce a trecut de la cel de-al II-lea Congres, orga- 
nizația noastră s-a întărit din punct de vedere organizatoric și 
politic, ceea ce a determinat creșterea capacității sale de mo
bilizare a tineretului în lupta pentru construirea socialismului. 
Succesele obținute în muncă de U.T.M. se datoresc în primul 
rînd conducerii și îndrumării sale permanente, de zi cu zi, de 
către Partidul Muncitoresc Romîn. Conducerea de către partid 
reprezintă pentru organizația noastră principiul fundamental 
al existenței și al întregii sale activități. (Aplauze prelungite).

Uniunea Tineretului Muncitor și-a lărgit în ultimii ani rîn
durile în mod considerabil. La 1 august 1960, organizația noa
stră număra 1.915.000 de membri, ceea ce reprezintă o creștere 
cu 63 la sută față de situația existentă la Congresul al II-lea 
al U.T.M. Ea cuprinde peste 40 la sută din totalul tinerilor în
tre 14—28 ani din țara noastră. Din totalul membrilor U.T.M., 
31,70 la sută sînt tineri muncitori, 42,57 la sută sînt țărani mun
citori, 9,91 la sută elevi și studenți. Peste 31 la sută dintre 
membrii U.T.M. sînt fete.

Au fost create numeroase noi organizații de bază U.T.M. 
Numărul total al acestora a ajuns la 36.763. Se poate spune 
astăzi că aproape nu sînt întreprinderi, instituții, gospodării 
agricole colective, S.M.T., G.A.S., facultăți, școli unde să nu 
existe organizații ale U T.M.

Creșterea puternică a rîndurilor U.T.M. cu tineri muncitori, 
țărani, elevi, studenți, militari dintre cei mai înaintați și com
bativi, este rezultatul marelui prestigiu și influenței politice 
a partidului în masele tineretului și al îmbunătățirii muncii 
politice și organizatorice a U.T.M.-ului.

Cea mai înaltă dorință a fiecărui utemist este aceea ca prin 
întreaga sa activitate în producție, la învățătură, în pregăti
rea politică și ideologică sâ se dovedească a fi demn să facă 
parte din rîndurile P.M.R. — detașamentul de avangardă al 
clasei muncitoare, conducătorul întregului popor în lupta pen
tru făurirea societății socialiste și comuniste. (Aplauze prelun
gite). îndeplinindu-și rolul de rezervă a partidului, U.T.M. a 
recomandat în această perioadă peste 162.000 dintre cei mai 
buni utemiști, care au cerut să fie primiți în rîndurile Parti
dului Muncitoresc Romîn.

Un deosebit ajutor a primit organizația noastră din partea 
partidului prin introducerea în Statutul său, a obligației pentru 
utemiștii care devin membri sau candidați de partid, cu ex
cepția celor care primesc alte însărcinări, de a râmîne în con
tinuare și membri ai U.T.M., considerînd desfășurarea activi
tății în cadrul organizației noastre ca o sarcină de partid. Ma
rele număr de tineri membri și candidați de partid muncind 

diriginții, să ajute mai mult organizațiile U.T.M. din școli în 
îndeplinirea rolului lor de organizații obștești chemate să con
tribuie la educarea elevilor, la îmbunătățirea întregului proces 
instructiv» educativ. Cadrele didactice, evitînd tutelarea orga
nizațiilor U.T.M., întărind conlucrarea cu acestea, vor obține 
rezultate tot mai buna în îndeplinirea sarcinilor trasate de 
partid școlii noastre noi.

Tovarăși,

De la cel de-al II-lea Congres al U.T.M., Comitetul Central 
comitetele regionale, raionale și orășenești U.T.M., organizațiile 
de bază, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid și 
cu sprijinul cadrelor didactice au luat o serie de măsuri politice 
și organizatorice pentru îmbunătățirea activității organizației 
de pionieri. A fost reorganizată munca instructorilor de pio
nieri, au fost constituite sfaturile unităților de pionieri, iar în 
ultimii ani. s-au introdus distincțiile pionierești care, acordîn
du-se în funcție de vîrstă și de îndeplinirea unor condiții pri
vind învățătura, activitatea obștească și comportarea, stimu
lează dezvoltarea sănătoasă și multilaterală a pionierilor. Toate 
acestea au dus la creșterea și îmbunătățirea activității unită
ților și detașamentelor de pionieri.

Cei 1.037.000 școlari, mîndri purtători ai cravatelor roșii — 
cu peste 200.000 mai mulți decît acum 4 ani — îndrăgesc din 
toată inima organizația lor, învață cu tot mai multă sîrguință 
și participă cu voioșie la desfășurarea activității extrașcolare 
în care cîntecul și jocul, excursiile și concursurile cultural-ar
tistice devenite tradiționale, povestirile, cercurile tehnice și 
activitățile de muncă patriotică, îmbină frumosul și recreația 
cu utilul.

Sînt însă unele organe și organizații U.T.M. care nu se 
ocupă cu toată răspunderea de îmbunătățirea continuă a con
ținutului activității de pionieri, de justa alegere și pregătire a 
instructorilor de pionieri, de generalizarea experienței bune a 
organizațiilor de pionieri fruntașe. Consecința acestor neajun
suri se resimte în faptul că unele unități și detașamente țin 
prea multe adunări care deseori plictisesc pe copii, nu organi
zează o activitate diferențiată în funcție de vîrsta pionierilor, 
iar în unele școli există tendința de supraîncărcare obositoare 
a copiilor cu activități extrașcolare.

De asemenea, dacă ținem seamă de caracterul ei de orga
nizație largă, de masă a copiilor din țara noastră, faptul că or
ganizația de pionieri cuprinde numai două treimi din numărul 
total al școlarilor de vîrstă pionierească îl considerăm ca o 
slăbiciune a muncii noastre.

Principala datorie a fiecărui pionier este de a învăța cu sîr
guință pentru a-și însuși temeinic cunoștințele predate în 
școală. De aceea, întreaga muncă educativă a organizației de 
pionieri trebuie să fie îndreptată în primul rînd spre obținerea 
de rezultate tot mai bune la învățătură. In acest scop, este ne
cesar să fie folosite mai mult și generalizate în toate unitățile 
ajutorul pionieresc la învățătură, adunările cu teme despre 
felul cum învață cei mai buni pionieri, participarea pionierilor 
la cercuri pe materii, la consultații și meditații, organizarea de 
jocuri și concursuri pionierești legate de diferite obiecte de 
învățămînt etc. învățătorul, profesorul, instructorul de pionieri 
trebuie să vadă în fiecare școlar de azi pe muncitorul și pe 
țăranul colectivist de mîine, pe mînuitorul iscusit al mașinilor 
mereu mai perfecționate din fabricile și de pe ogoarele patriei 
noastre socialiste, pe viitorul inginer, om de cultură sau știință. 
De aceea, ei trebuie să dezvolte încă de pe acum în rîndurile 
copiilor dragostea pentru muncă, pasiunea pentru știință și 
tehnică.

Pentru aceasta nu este destul să se vorbească școlarilor 
despre importanța muncii în general, ci este necesar ca încă 
de pe băncile primelor clase să fie îndrumați să participe după 
puterile lor la îngrijirea și păstrarea curățeniei în clasă, la 
acțiunile de înfrumusețare a școlii, la plantarea de pomi și 
puieți, la strîngerea fierului vechi etc., să li se dezvolte res
pectul pentru munca altora, răspunderea pentru păstrarea șî 
îngrijirea avutului obștesc.

Organizația de pionieri este chemată să desfășoare o acti
vitate susținută pentru educarea copiilor în spiritul dragostei 
înflăcărate față de patria noastră socialistă, față de Partidul 
Muncitoresc Romîn, părintele tineretului și al copiilor. Cu aju
torul instructorilor, învățătorilor și profesorilor, unitățile și 
detașamentele de pionieri trebuie să organizeze cît mai multe 
acțiuni pentru cunoașterea ținutului natal, a frumuseților și 
bogățiilor patriei, a minunatelor realizări ale oamenilor muncii 
în construcția socialistă, să organizeze convorbiri, întâlniri cu 
activiști de partid și de stat, cu muncitori fruntași, cu oameni 
de știință și cultură, discuții în fața hărții în legătură cu unele 
evenimente internaționale, vizite la muzee etc. Să-i obișnuim 
pe copii să citească cu regularitate publicațiile editate pentru 
ei, să audieze emisiunile de radio pentru pionieri și școlari. 
Dezvoltînd experiența obținută pînă acum, organizațiile de 
pionieri, au datoria să se ocupe cu grijă, sub îndrumarea 
instructorilor și a învățătorilor, de copiii mai mici din școli, 
atrăgîndu-i în activitățile pionierești potrivite vîrstei lor.

întreaga muncă politico-educativă în rîndurile pionierilor 
trebuie să se desfășoare folosind forme și un limbaj accesibil 
posibilităților lor de înțelegere. In aceasta constă una din cele 
mai importante sarcini ale instructorilor de pionieri. Ridicarea 
la un nivel tot mai înalt a muncii pionierești cere o și mai 
mare grijă a organelor și organizațiilor U.T.M. pentru alegerea 
justă și pregătirea instructorilor de pionieri, astfel ca fiecare 
instructor să aibă temeinice cunoștințe politice, culturale și 
pedagogice, să iubească munca cu copiii.

Organele și organizațiile U.T.M., cu ajutorul organizațiilor 
de partid și al conducerilor școlilor, trebuie să activizeze sfa
turile unităților de pionieri pentru ca acestea să contribuie mai 
efectiv la îmbunătățirea activității pionierești. Avînd în vedere 
că familia, timpul petrecut în mijlocul acesteia, constituie un 
factor de prim ordin și exercită o influență deosebit de pu
ternică asupra formării trăsăturilor de caracter, înclinațiilor 
și preocupărilor copilului, ale tînărului, considerăm că este 
deosebit de necesar ca direcțiunile școlilor, cadrele didactice, 
să desfășoare o activitate mai perseverentă pentru îndrumarea 
părinților cu privire la educarea elevilor și școlarilor.

Lărgind rîndurile organizației de pionieri, asigurîndu-i O 
activitate multilaterală și atractivă, să contribuim și mai mult, 
alături de școală și familie, la formarea în rîndurile școlarilor, 
începînd încă din anii fragedei copilării, a trăsăturilor de ca
racter ale tînărului revoluționar devotat măreței cauze a parti
dului — socialismul și comunismul — cauza fericirii poporului, 
a întăririi și înfloririi patriei. (Aplauze).

muncii organizatorice
în organizațiile U.T.M. contribuie efectiv la îmbunătățirea con
tinuă a activității acestora.

Comitetul Central al U.T.M. a luat în această perioadă o 
serie de măsuri organizatorice pentru întărirea muncii orga
nelor locale și organizațiilor U.T.M., de activitatea cărora de
pinde în primul rînd, înfăptuirea sarcinilor ce ne revin.

Activul U.T.M. a fost mai mult atras în elaborarea măsu
rilor, în organizarea și controlul îndeplinirii sarcinilor. Apara
tul organelor U.T.M. a fost reorganizat, punîndu-se accentul 
pe folosirea permanentă și în muncă concretă a activului ne
salariat. Astăzi, deși aparatul salariat al U.T.M.-ului este cu 
aproape 40 la sută mai mic decît acum 4 ani, organele U.T.M. 
cuprind mai bine sarcinile prin comisiile pe probleme, alcă
tuite în cea mai mare parte din activiști nesalariați.

A fost generalizată organizarea comitetelor comunale în 
toate comunele cu mai mult de 3 organizații de bază, s-au 
creat comitete U.T.M. pe centre universitare ; s-au luat o sea
mă de măsuri pentru îmbunătățirea structurii organizațiilor d' 
bază, ținînd seama de condițiile concrete în care lucrează. ' 

în ultimii ani s-a îmbunătățit munca de instruire 
rilor organizațiilor de bază U.T.M. „Ziua secretari1 
zațiilor de bază“ este organizată cu mai multă regi 
către comitetele raionale și orășenești.

în urma intensificării ajutorului acordat organiz 
bază U.T.M., mai ales în orașe, acestea își îndepli 
ce în ce mai bine sarcinile ce le revin la locul lor de 
A crescut rolul adunărilor generale în educarea și m 
rea tineretului la îndeplinirea hotărîrilor partidului . 
vernului.

O mare importanță în îmbunătățirea continuă a activiu 
organelor și organizațiilor noastre și în activizarea mas 
utemiștilor a avut aplicarea cu mai multă consecvență a prin 
cipiilor democrației interne de U.T.M. în această perioadă 
s-au ținut cu regularitate adunările și conferințele pentru 
dări de seamă și alegeri, care au constituit de fiecare dată 
prilejuri de analiză critică multilaterală a activităților orga
nelor și organiza ți lor U.T.M. și de generalizare a experienței 
pozitive. Un număr cu mult mai mare de utemiști a fost atras 
la munca de conducere a organizațiilor U.T.M. La ultimele 
alegeri, aproape 275.000 de tineri au fost aleși în organele 
conducătoare ale organizațiilor U.T.M., cu peste 100.000 mai 
mulți decît acum 4 ani. A crescut răspunderea organelor alese 
față de organizațiile care le-au ales ; ele fac periodic dări de 
seamă cu privire la îndeplinirea hotărîrilor adoptate cu pri
lejul alegerii. S-a întărit munca colectivă a organelor U.T Li
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Cti toate rezultatele bune obținute, în munca organizatorică 
a U.T.M. mai persistă încă o serie de lipsuri. Unele sarcini 
stabilite de C.C. al U.T.M., de comitetele regionale, raionale 
și orășenești U.T.M. nu ajung întotdeauna și la timp în toate 
organizațiile de bâză, iar în unele locuri nu se iau măsurile 
organizatorice necesare pentru înfăptuirea lor. Mai sînt or
ganizații de bază U.T.M., îndeosebi la sate și în școli, în care 
Se desfășoară o activitate formală, lipsită de continuitate și 
unde nu este organizată participarea concretă a fiecărui ute- 
mist la îndeplinirea sarcinilor. Activiștii U.T.M. participă încă 
insuficient la munca concretă a organizațiilor de bază în ve
derea acordării unui sprijin eficient în desfășurarea întregii 
lor activități. Atît Comitetul Central cît și comitetele regio
nale, raionale, și orășenești U.T.M. nu se preocupă cu perseve
rență de studierea și generalizarea experienței pozitive din 
munca organizațiilor de bază U.T.M.

Sarcina principală ce se pune în prezent în munca noastră 
organizatorică este să concentrăm forțele principale spre ridi
carea nivelului activității tuturor organizațiilor de bază 
U.T.M., să creștem capacitatea lor de organizare ți mobilizare 
a utemiștilor și a tuturor tinerilor în lupta pentru înfăptuirea 
programului economic adoptat de partid. Este necesar sâ or
ganizăm și mai temeinic cunoașterea și însușirea de către or
ganizațiile U.T.M., de către masa tineretului a politicii parti
dului, a hotărîrilor partidului și guvernului, a măsurilor adop
tate de organele conducătoare ale U.T.M., să stabilim pentru 
fiecare organizație de bază și fiecare utemist ce sarcini con
crete le revin, să asigurăm îndrumarea lor concretă și per
manentă, să întărim controlul îndeplinirii sarcinilor. Este o 
datorie a tuturor activiștilor noștri, începînd cu cadrele de 
conducere, să-și petreacă cea mai mare parte din timp în 
mijlocul utemiștilor, al maselor de tineri pentru a-i ajuta în 
organizarea acțiunilor economice, politice, culturale, sportive 
și a participa împreună cu ei la desfășurarea acestora.

Trebuie să îmbunătățim conținutul adunărilor generale ale 
organizațiilor de bază, caracterul lor educativ. Ținînd seama 
de preocupările specifice ale tinerilor muncitori, țărani, elevi, 
studenți — în adunările generale ale U.T.M., trebuie să devină 
o practică obișnuită dezbaterea pe lîngă problemele muncii orga
nizatorice și politice curente, a unor probleme privind munca 
și viața tineretului în trecut și astăzi, diferite laturi ale mo
ralei socialiste, perspectivele ce se deschid tineretului datorită 
politicii partidului, prezentarea de informări asupra principa
lelor evenimente interne și internaționale, despre viața și lupta 
tinerilor din diferite țări ale lumii etc. Este necesar ca la în
tocmirea tematicii problemelor programate să se asigure 
consultarea largă a Utemiștilor, iar dezbaterile să fie astfel 
organizate încît tinerii să participe cu interes la discuții și 
Adunările generale să contribuie tot mai mult la educarea lor 
comunistă. în adunările generale U.T.M. să fie stimulate și 
mai mult critica și autocritica îndreptate spre dezvăluirea și 
înlăturarea lipsurilor în muncă. S-a dovedit a fi deosebit de 
utilă pentru îmbunătățirea activității organizațiilor U.T.M. in
formarea regulată a adunărilor generale asupra felului cum 
se îndeplinesc hotărîrile luate anterior și cum își îndeplinește 
sarcinile fiecare utemist. O deosebită atenție va trebui să acor
dăm întăririi continue a muncii colective în organele condu
cătoare ale organizațiilor U.T.M.

în fața organizației noastre stă sarcina de a se preocupa 
Continuu de creșterea rîndurilof* sale cu cei mai buni și mai 
merituoși tineri muncitori, țărani muncitori, elevi și studenți. 
în mod deosebit să ne concentrăm atenția spre primirea de 
tineri muncitori și tehnicieni și înființarea de puternice orga
nizații^ de bază U.T.M. pe noile șantiere de construcții și în 
noile întreprinderi ce vor intra în funcțiune, spre întărirea or- 

-A ganizațiilor de bază din G.A.C., G.A.S. și întreprinderile fo-

Er:e wecesar ca organizațiile noastre de bază să-și întă
rească vigilența pentru a împiedica pătrunderea în rîndurile 
ier a elementelor nedemne de calitatea de membru al orga
nizației comuniste de tineret. Va trebui să asigurăm respec

Să îmbunătățim 
eultural-artistică
Tovarăși,

Uniunea Tineretului Muncitor a desfășurat in pe
rioada dintre cele două Congrese o intensă muncă de pro
pagandă șl agitație urmărind însușirea de către fiecare ute
mist șl masele tineretului a bazelor Învățăturii marxist-leni- 
nlste ți a politicii partidului, cultivarea în rîndurile tineretu
lui a patriotismului socialist și internaționalismului proletar.

A sporit numărul cercurilor politice U.T.M. care cuprind 
acum peste 1.200.000 de cursanți, adică de peste 3 ori mai 
mulți decît în 1956, ceea ce dovedește creșterea puternică a 
interesului maselor tineretului pentru ridicarea nivelului lor 
politic și ideologic. Un mare ajutor a primit și primește or
ganizația noastră din partea organelor și organizațiilor de par
tid în pregătirea permanentă a propagandiștilor, în asigura
rea unui conținut corespunzător lecțiilor și seminariilor. în 
scopul întăririi efectivului nostru de propagandiști, partidul a 
trimis în ultimul an ca propagandiști în învățămîntul politic 
U.T.M. peste 16.000 de membri și candidați de partid.

Pentru cunoașterea de către tineri a trecutului de luptă al 
clasei noastre muncitoare, al Partidului Muncitoresc Romin, al 
poporului nostru, a realizărilor regimuiui democrat-popular, au 
fost organizate în toate organizațiile U.T.M. expuneri despre 
istoria eroică a partidului șl a U.T.C., au fost inițiate nume
roase excursii și acțiuni de îngrijire a monumentelor și locu
rilor istorice, Concursuri cu teme din istoria partidului.

S-a extins organizarea excursiilor pentru cunoașterea fru
museților șl bogățiilor patriei noastre, a realizărilor obținute in 
construcția socialistă. O formă de educare patriotică și cetă
țenească primită cu mult interes de către masele de tineret 
este „sărbătorirea majoratului". Cu acest prilej, tinerii ce îm
plinesc vîrsta de 18 ani sînt ajutați să cunoască Constituția 
R.P.R., diferite legi ale țării, drepturile și îndatoririle Iot ce
tățenești, iar în ziua de 30 Decembrie — ziua Republicii noastre 
— sînt sărbătoriți într un cadru festiv. Ținind seama de fap
tul că organizarea sărbătoririi majoratului s-a dovedit a fi o 
formă eficientă în educarea patriotică a tineretului, este nece
sar, ca începînd cu acest an. să o extindem in toate regiunile 
țării.

Prin munca desfășurată în rîndurile tineretului, organizația 
noastră a contribuit activ la dezvoltarea atașamentului tine
retului față de regimul democrat-popular, a prețuirii cuceririlor 
revoluționare ale poporului muncitor, a dragostei față de pa
tria socialistă. Aceasta se manifestă în primul rînd prin modul 
In care participă tineretul cu tot elanul la înfăptuirea politicii 
partidului, la dezvoltarea și înflorirea patriei. U.T.M. a adus 
un aport important la înfrățirea și mai puternică a tinerilor 
romîni și tinerilor din rîndurile diferitelor naționalități conlo
cuitoare care, muncind împreună, învățînd laolaltă în școli și 
facultăți, luptă umăr la umăr, cu entuziasm la construirea so- 
cialismului în patria noastră — Republica Populară Romînă. 
(Aplauze).
-—O preocupare de seamă a organizației noastre a fost aceea 
de a educa tineretul în spiritul internaționalismului socialist, 
al unității și solidarității cu popoarele și tineretul din toate 
țările care luptă pentru pace și socialism./ tn rîndurile tinere
tului nostru s-au dezvoltat continuu sentimentele de adlncă 
prietenie și solidaritate frățească cu popoarele și tineretul ce
lorlalte țări socialiste, surori ; el urmărește cu interes și ma
nifestă multă simpatie și solidaritate cu lupta oamenilor mun
cii și a tineretului din țările capitaliste și coloniale pentru o 
viață mai bună, pentru progres social, pentru libertate și in
dependență națională, pentru pace. (Aplauze).

Se poate spune că avem in prezent, în vederea râspîndlril 
în rîndurile tineretului a ideologiei marxist-leniniste, a politicii 
partidului, un mare număr de forme organizatorice corespun
zătoare, cum sînt cercurile de studiere a istoriei partidului, de 
studiere a Statutului U.T.M., cercurile „Să ne cunoaștem patria", 
cercurile politice pentru elevi și studenți, universitățile popu
lare și lectoratele pentru tineret etc.

tn munca politico-ideologică a organizațiilor U.T.M. mai sînt 
Insă numeroase deficiente. Principala lipsă este aceea că nu 
am reușit să asigurăm încă tuturor formelor noastre de pro
pagandă un bogat conținut de idei susținute cu argumente și 
exemple concrete, convingătoare, la nivelul de înțelegere al 
fiecărei categorii de tineret.

Congresul partidului a subliniat cu o deosebită forță, faptul 
că după ce a fost creată baza economică a socialismului în țara 

tarea și mai riguroasă a prevederilor statutare privind pri
mirea în U.T.M. și eă combatem cu hotărîre orice încălcare a 
acestora.

Una dintre problemele cele mai importante ale organiza
ției noastre este problema cadrelor. Uniunea Tineretului Mun
citor are menirea de a fi pentru partidul nostru un izvor 
bogat de cadre pentru diferitele nevoi ale activității de stat, 
economice și obștești.

Luptînd pentru îndeplinirea acestei sarcini, cu ajutorul per
manent al organizațiilor de partid, Uniunea Tineretului Mun 
citor a educat și crescut în rîndurile sale zeci și zeci de mi 
de cadre tinere devotate cauzei partidului, poporului munci
tor, patriei socialiste, care au fost promovate cu încredere de 
partidul și statul nostru în funcțiuni de conducere, în activi
tatea de partid, a organizațiilor de masă, în sfaturile popu
lare, în ministere, ca directori și șefi de secții în întreprinderi 
industriale și agricole, în instituțiile de cultură și artă. în ar
mată etc. Aceste cadre tinere se bucură de prețuirea oamen: 
lor muncii pentru capacitatea, hotărîrea și entuziasmul de care 
dau dovadă în îndeplinirea sarcinilor de răspundere încre
dințate de partid și statul nostru.

în același timp, organele U.T.M. au îmbunătățit munca 
de selecționare, creștere și promovare a cadrelor pentru ne
voile proprii ale muncii U.T.M. ; s-a acordat o mai mare aten
ție ridicării nivelului politic, ideologic și de cultură generală 
al cadrelor. S-a introdus învățămîntul politic organizat în mod 
special pentru cadrele U.T.M., se organizează periodic semi- 
narii cu cadrele de la regiuni și raioane în scopul generali
zării experienței înaintate a organizațiilor U.T.M. Un mare 
ajutor am primit din partea organelor de partid în pregătirea 
politică a cadrelor noastre. Aproape jumătate dintre acestea 
au absolvit diferite școli de partid. Numărul activiștilor 
U.T.M care au absolvit școli de învățămînt politic și învăță- 
mîntul mediu și superior de stat, cu sau fără frecvență, s-a 
dublat față de 1956.

Cu toate succesele obținute, mai există unele lipsuri în 
activitatea noastră în domeniul cadrelor, îndeosebi în ceea ce 
privește alegerea și repartizarea lor. în unele regiuni există 
o prea mare fluctuație a cadrelor. Faptul că în regiunile Cons
tanța șl Iași au fost schimbați !ntr-un singur an majoritatea 
instructorilor unor comitete raionale și orășenești, se explică 
în mare măsură prin aceea că tinerii puși în aceste func
țiuni au fost promovați fără a avea calitățile corespunzătoare 
unor activiști.

Este necesar să promovăm în muncă de răspundere în or
ganele și aparatul U.TJH, tineri care au dovedit prin fapte 
atașamentul lor față de partid, care au pregătire politică și 
ideologică și experiență practică corespunzătoare, se preocupă 
de ridicarea continuă a nivelului lor politic și cultural, tineri 
entuziaști, combativi, modești, care știu să înfrunte greutățile, 
care se bucură de autoritate în rîndurile tineretului datorită 
rezultatelor obținute In producție și atitudinii exemplare în 
societate.

Pro mo vî nd cadrele în funcții de conducere, trebuie totodată 
să ne preocupăm cu toată grija de creșterea și îndrumarea lor 
concretă în muncă pentru ca acestea sâ poată face față sar
cinilor în condițiuni din ce în ce mai bune.

Sîntem datori să ne ocupăm cu mai multă perseverență 
de îndeplinirea sarcinii puse de partid în fața noastră, de a 
educa și crește din rîndurile U.T.M. numeroase cadre noi ne
cesare diferitelor sectoare de activitate ale construcției socia
liste în plin avînt din țara noastră.

în perioada dintre cele două Congrese, C.C. al U.T.M., sub 
directa conducere și îndrumare a Comitetului Central al 
partidului, și-a îmbunătățit continuu activitatea, desfășurind 
o muncă susținută de organizare a îndeplinirii sarcinilor izvo- 
rîte din hotărîrile partidului și din rezoluția adoptată de 
Congresul al II-lea al Uniunii Tineretului Muncitor. Plena
rele Comitetului Central s-au ținut cu regularitate, dezbătind 
cele mai importante probleme ale U.T.M., adoptînd hotâriri 
a căror aplicare a dus la îmbunătățirea muncii organizației 
noastre în diferite domenii de activitate. Membrii Biroului și 
Secretariatului C.C. al U.T.M. au ajutat mai mult comitetele 
regionale, exercitînd în mod mai regulat controlul și îndru
marea muncii lor practice, pe teren. C.C. al U.T.M. va trebui 
să studieze mai profund diferitele domenii de activitate, să 
rezolve mai operativ problemele pe care le ridică munca, să 
urmărească cu mai multă perseverență îndeplinirea pină la 
capăt a sarcinilor ce revin organizațiilor U.T.M. din hotărîrile 
partidului, să generalizeze mai larg experiența pozitivă’din 
munca organelor locale și a organizațiilor de bază.

In perioada care a trecut de la cel de-al II-lea Congres al 
U.T.M.. a apărut, pe baza experienței practice, necesitatea 
aducerii unor îmbunătățiri prevederilor Statutului U.T.M. ; 
plenarele a IV-a și a VIII-a ale C.C. al U.T.M. au adoptat 
unele măsuri organizatorice care urmează să fie consfințite în 
statut. De aceea, Comitetul Central al U.T.M. a întocmit pro
puneri de modificare și complectare a unor prevederi ale sta
tutului. Ele urmează să fie supuse aprobării Congresului.

continuu munca politico-ideologică, 
și sportivă în rîndurile tineretului

noastră, dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii, 
a moralei socialiste, a atitudinii noi față de muncă, față de 
bunurile obștești și de îndatoririle sociale, combaterea și lichi
darea rămășițelor ideologiei și moralei burgheze din conștiința 
oamenilor, formarea și întărirea trăsăturilor morale ale omului 
nou, membru al societății socialiste, bazată pe relații tovărășești 
de întrajutorare in muncă, dobindește o însemnătate capitală 
in etapa desăvirșirii construirii socialismului.

în realizarea acestei sarcini, o mare contribuție trebuie să 
aducă activitatea politico-educativă desfășurată de organiza
țiile obștești, ce cuprind în rîndurile lor milioane de oameni 
ai muncii.

Organizația noastră, pe care partidul o consideră principa
lul său ajutor în educarea comunistă a tinerei generații, este 
datoare să-și Intensifice pe toate căile munca ideologică și po- 
iitico-educativă pentru a contribui din plin, în condițiile noii 
etape de dezvoltare a societății noastre, la creșterea continuă 
a conștiinței socialiste a maselor tineretului. Pentru aceasta, 
este necesar In primul rind să îmbunătățim munca noastră de 
propagandă și agitație. Organele și organizațiile U.T.M. tre
buie să intensifice munca politico-ideologică in rîndurile tine
retului muncitoresc, țărănesc, studios, în rîndurile tinerilor in
telectuali, ale militarilor, in vederea însușirii temeinice de că
tre fiecare utemist a învățăturii marxist-leniniste. a politicii 
partidului nostru, oi-ganizînd mai bine în acest scop învăță
mîntul politic U.T.M. care cuprinde majoritatea utemiștilor și 
mulți tineri neutemiști, controlind și îndrumind îndeaproape 
desfășurarea acestuia, atît din punct de vedere organizatoric, al 
conținutului cît și al eficacității sale. în munca politică va tre
bui să acordăm o atenție deosebită popularizării in rîndurile 
tineretului a obiectivelor planului de 6 ani și, în special, cu
noașterii de către fiecare tînăr a sarcinilor ce revin colecti
vului în care lucrează și, totodată, mobilizării tineretului la 
înfăptuirea sarcinilor de plan. Pentru a da un conținut tot mai 
ridicat învățămîntului politic U.T.M. și pentru întărirea legă
turii propagandei cu munca concretă este necesar să asigurăm 
la toate cursurile și cercurile politice, propagandiști temeinic 
pregătiți din punct de vedere politic și Ideologic, buni cunos
cători ai vieții și problemelor tineretului.

O importanță deosebită trebuie să acorde organizația noas
tră intensificării muncii de educație a tineretului în spiritul 
patriotismului socialist Să nu uităm că imensa majoritate a 
tineretului a început să cunoască viața abia in anii puterii 
populare, că n a cunoscut viața grea a oamenilor muncii din 
timpul regimului asupritor burghezo-moșieresc. Făcind cunos
cute mai pe larg tineretului trecutul de luptă al poporului nos
tru, lupta clasei muncitoare în frunte cu partidul comuniștilor 
împotriva exploatării și asupririi, pentru făurirea vieții noastre 
noi, ajutîndu l să cunoască mai bine realizările regimului de
mocrat-popular, mărețele perspective ce se deschid poporului 
muncitor, el va prețui și mai mult cuceririle revoluționare ale 
oamenilor muncii. își va iubi cu și mai multă ardoare patria 
socialistă, va dori și mai mult să contribuie la înflorirea ei, 
fiind gata s-o apere oricînd. chiar cu prețul Vieții.

Este necesar să veghem necontenit ca activitatea de educa
ție politico-ideologică a tineretului să fie pătrunsă de combati
vitate și intransigență față de orice manifestări ale ideologiei 
burgheze și față de purtătorii acesteia. „în prezent — a arătat 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la cel de-al III-lea Congres 
al P.M.R. — activitatea ideologică, munca de lichidare a în- 
rîuririlor educației burgheze din conștiința oamenilor este tă- 
rîmul principal al luptei de clasă, al luptei între vechi și 
nou". Este de datoria tuturor organelor și organizațiilor U.T.M. 
activiștilor organizației noastre să desfășoare cu și mai multă 
fermitate șl consecvență lupta pentru combaterea influențelor 
ideologiei burgheze, a naționalismului șl șovinismului, a cosmo
politismului în rîndurile tineretului. în același timp, trebuie 
să asigurăm necontenit puritatea ideologică in întreaga noastră 
muncă de propagandă, să dezvoltăm vigilența tineretului îm
potriva oricăror denaturări ale Învățături! marxist-leniniste. 
împotriva revizionismului contemporan, a dogmatismului și sec
tarismului.

—-‘O preocupare de seamă a organizației noastre este educarea 
morală a tineretului, combaterea influențelor moralei-burgheze 
în rîndurile acestuia, cultivarea în conștiința tineretului a tră
săturilor înaintate caracteristice omului societății socialiste — 
problemă de mare importantă în perioada actuală,

în adunările generale U.T.M., precum și prin lecții, confe
rințe, concursuri pe diferite teme etc., utemiștii, tinerii sînt 
educați în spiritul moralei comuniste. Numeroase fapte ?i în- 
tîmplări puse tn discuție de ziarul „Scinteia tineretului la ru
brica permanentă „Tinerețe, educație, răspunderi*, au fost dez
bătute și în organizațiile de bază U.T.M., dlnd tinerilor posi
bilitatea să tragă concluzii in legătură cu viața și activitatea 
lor. Tot în scopuri educative au fost folosite reuniunile tnchi 
nate tinerilor căsătoriți, nunțile utemiste. discuțiile cu activiști 
de stat despre legile statului nostru privind relațiile de con
viețuire socialistă etc.

Nu putem trece însă cu vederea că mal sînt tineri și chiar 
utemiști care au manifestări nedemne — uneori huliganice - 
în școală. în familie, în societate, manifestări față de care 
unele organizații U.T.M. nu iau la timp atitudine- combativă 
Organizației noastre nu-i poate fi indiferentă ținuta morală a 
membrilor săi și nici a celorlalți tineri tu care aceștia trăiesc 
și muncesc laolaltă. De aceea. în fața organizațiilor U.T.M. stă 
sarcina de a-și îmbunătăți continuu munca de educare mo 
rală, cetățenească a tineretului, să dezvolte și mai mult în 
rîndurile acestuia atitudinea nouă, socialistă, față de muncă, 
grija față de avutul obștesc, respectarea legilor statului nos
tru democrat-popular, să combată cU si mai multă tărie și să 
creeze o opinie de masă împotriva manifestărilor huliganice, 
cosmopolite și a tuturor obiceiurilor modului de viață descom- 
pus al lumii capitaliste, care izvorăsc dintr-o concepție străină 
socialismului și prezintă pericolul decăderii morale, descompu
nerii politice

Trebuie să simțim în permanență răspundere pentru felul 
cum își trăiesc tinerii cei mai frumoși ani ai vieții Să culti
văm cu perseverență in rîndurile tineretului sentimentul dem 
nitățli personale, sinceritatea, cinstea și curajul, tovărășia, prie
tenia, respectul față de Tîrstnici. înțelegerea justă a dragostei 
și responsabilității la Întemeierea unei familii. în condițiile 
noastre, capătă o însemnătate tot mai mare judecata opiniei 
publice, formele obștești de combatere a manifestărilor nesănă
toase. de influențare a celor ce încalcă normele de conviețuire 
socială Organizația noastră va trebui să folosească și mai mult 
forța educativă a colectivului de tineri, cate s-a dovedit a fi 
deosebit de eficace tn lupta Împotriva manifestărilor nesănă
toase aie unor tineri inapoiați.

Un ro important in formarea la tineri a trăsăturilor omu
lui înaintat dVîHzât cult îl au Îmbogățirea continuă a cu
noștințelor generale, educație estetică, cunoașterea comorilor 
culturii noastre progresiste din trecut, a cuceririlor științei si 
anei noastre socialiste, precum și a valorilor culturii universale

Tineretului nostru, in majoritatea sa. îi sînt caracteristice 
concepțiile înaintate, o înțelegere științifică a fenomenelor na
turii. La aceasta șia adus contribuția și Uniunea Tineretului 
Muncitor prin cercurile tinerilor naturaliști, prin conferințe și 
expuneri științifice, prin organizarea de vizite ale tineretului 
la expoziții, muzee istorice și de științe naturale, prin organi
zarea serilor de întrebări și răspunsuri susținute de brigăzile 
științifice etc.
“Totuși, se mai găsesc destui tineri care — datorită faptului că 
au puține cunoștințe științifice — mai continuă chiar și acum, 
clnd știința ajută omul să cucerească cosmosul, să fie influențați 
de misticism, să creadă in mituri, în minunile sfinților, In pu
terea spiritelor, ceea ce le întreține -un sentiment de teamă In 
fața fenomenelor naturii, de neîncredere in propriile lor puteri 
si de fatalism. Organizațiile* U.T.M.. împreună cu Societatea 
pentru Răspindirea Științei și Culturii, cu conducerile cămine
lor culturale, trebuie să intensifice munca de popularizare a 
științei, de explicare a fenomenelor naturii, de combatere a 
misticismului, să îmbunătățească conținutul și eficacitatea 
cercurilor tinerilor naturaliști și ale celorlalte forme de însușire 
a cunoștințelor științifice, să le sporească numărul și să atragă 
mase tot mai largi ale tineretului în activitatea lor.
— Considerăm că, în mod deosebit în școli, cadrele didactice 
trebuie sâ depună mai multă stăruință pentru a asigura ea 
elevii să capete din însăși disciplinele pe care le învață, con
vingeri științifice, materialiste.

Organizațiile U.T.M. au reușit să mobilizeze un număr din 
ce în ce mai mare de tineri în activitățile cultural-artistice din 
cluburi, case de cultură, colțuri roșii, cămine Culturale. Festi
valurile tineretului inițiate în această perioadă au avut un ca
racter de masă. O bogată activitate eultural-artistică se desfă

Contribuția U.T.M. la mișcarea mondială a tineretului 
în lupta pentru pace și progres social

Tovarăși,

Trăim epoca minunată a creșterii uriașelor forțe ale socia
lismului și păcii pe plan mondial, epoca in care ideile socialis
mului exercită in întreaga lume o atrâcție tot mai puternică 
asupra sutelor de milioane de oameni, luminindu-le calea spre 
libertate, bunăstare, pace și progres. Victoriile istorice ale Uni
unii Sovietice în construcția desfășurată a comunismului, creș
terea vertiginoasă a economiei sale, avintul științei și tehnicii 
sovietice încununate de succese epocale în cucerirea cosmosului, 
stirnesc un larg ecou In rîndurile maselor populare din toate 
țările. In rîndurile tinerilor din intreaga lume care văd in rea
lizările primului și celui mai puternic stat socialist de pe glob, 
viitorul plin de lumină al întregii omeniri. (Aplauze preiungile).

Rezultate remarcabile au fost obținute și de țările de demo
crație populară din Europa și Asia tn dezvoltarea industriei și 
agriculturii, in înflorirea culturii, tn construirea vieții noi, so
cialiste. Existența puternicului lagăr al țărilor socialiste. In 
frunte cu marea Uniune Sovietică, creșterea impetuoasă a eco
nomiei și culturii lor exercită o uriașă influență asupra între
gului mers al evenimentelor internaționale.

Problema fundamentală a zilelor noastre. în rezolvarea că
reia sînt interesate toate popoarele, tînăra generație din toate 
țările, este apărarea păcii in lume. Tineretul din Întreaga lume 
este deosebit de interesat în menținerea și consolidarea păci: 
pentru că războiul pune In pericol în primul rind viața Și 
viitorul său. Datorită profundelor transformări petrecute pe 
arena internațională in favoarea socialismului și păcii, în epoca 
noastră au devenit cu putință zădărnicirea planurilor agresive 
ale cercurilor imperialiste și preîntimpinarea războiului.

Uniunea Sovietieă, toate țările lagărului socialist se situează 
ferm pe pozițiile coexistenței pașnice, luptă pentru dezarmare 
generală și totală, demască cu hotărîre planurile agresive ale 
imperialismului, apărind cu hotărîre cauza păcii între popoare. 
Politica tor se bucură tot mai mult de sprijinul oamenilor 
muncii și al cercurilor largi ale opiniei publice mondiale.

Comunicatul Consfătuirii reprezentanților partidelor comu
niste și muncitorești din țările socialiste care s-au întilnit recent 
la București, cu prilejul celui de-al III-lea Congres al P.M.R., 
a afirmat din nou justețea și forța mobilizatoare a tezelor cu 
privire la coexistența pașnică a țărilor cu orânduiri sociale di
ferite. cu privire la posibilitatea înlăturării războiului mondial 
din viața societății. Uniunea Tineretului Muncitor, întregul tine
ret al patriei noastre, exprimă deplinul lor acord cu comunica
tul Consfătuirii și sprijină din toată inima rezoluția ședinței 
plenare a C.C. al P.M.R. din 1 august 1960 cu privire la această 
Consfătuire. (Aplauze puternice).

Statul nostru democrat-popular, care se afirmă ca un factor 
activ în lupta pentru menținerea și întărirea păcii în lume, pune 
la temelia politicii sale externe prietenia și alianța indestructi
bilă cu popoarele celorlalte țări socialiste, întărirea continuă a 
sistemului socialist mondial, promovează cu consecvență prin
cipiul coexistenței pașnice între țările cu sisteme sociale 
diferite.

Tineretul patriei noastre sprijină cu hotărîre politica externă 
a Partidului Muncitoresc Romin și a Guvernului Republicii 
Populare Romîne care exprimă năzuințele întregului nostru 
popor, și.și aduce contribuția sa activă la dezvoltarea legăturilor 
de prietenie și colaborare ale poporului romin cu toate popoare
le lumii.

Uniunea Tineretului Muncitor dezvoltă continuu legăturile 
sale frățești cu Comsomolul leninist — model de organizație co
munistă de tineret — crescut și educat de P.C.U.S., cu organiza
țiile de tineret din celelalte țări socialiste, aducindu.și contri
buția la continua întărire a unității tineretului din țările măre
țului nostru lagăr socialist. U.T.M. dezvoltă neîncetat legăturile 
și își manifestă solidaritatea cu organizațiile revoluționare de 
tineret din țările capitaliste. în lupta lor pentru o viață nouă a 
tineretului, pentru victoria cauzei marxism-leninismului, pentru 
pace și socialism. Continuă să se dezvolte relațiile dintre U.T.M 
și organizațiile de tineret dintr-o serie de țări din Asia. Africa 
și America Latină, a căror luptă pentru cucerirea și apărarea 
independențe; naționale și progres social se bucură de calda 
noastră solidaritate. (Aplauze).

In prezent, U.T.M. și U.A.S.R. întrețin legături cu organiza
țiile de tineret și studenți din peste 60 de țări ale lumii.

A crescut participarea tineretului nostru la activitățile Fede
rației Mondiale a Tineretului Democrat și ale Uniunii Interna 
ționale a Studenților. Prin participarea la diferite acțiuni cu 
caracter internațional — festivalurile mondiale ale tineretului 
și studenților, întilniri, seminarii, tabere — prin stabilirea și 
dezvoltarea relațiilor eu organizațiile de tineret și de studenți 
neafiliate la F.M.T.D. sau U.I.S., U.T.M. și U.A.S.R. și-au adus 
contribuția la promovarea ideii unității tineretului și studenților 
pe platforma comună a luptei pentru pace și pentru un Viitor 
fericit. Se dezvoltă legăturile noastre cu tineretul și studenții. 
din Franța, Italia, Austria, R.F.G., Danemarca și din alte țări 
ale Europei.

Propunerea guvernului nostru cu privire la dezvoltarea cola
borării interbalcanice și la crearea în Balcani a unei zone denu. 

șoară în casele de cultură ale tineretului și studenților cr 
în ultimii ani. S-a dezvoltat mișcarea artistică de masă 
școli șl facultăți. Se organizează mai multe „joi și dum 
cultural-sportive ale tineretului", concursuri „Drumeții ves 
reuniuni tovărășești, cinecluburi. cercuri de „prieteni ai fii 
lui. ai muzicii", vizionări colective de spectacole etc. Tn ac 
tatea educativă desfășurată de U.T.M.. un loc de seamă 11 o< 
citirea literaturii. Peste l.000.000 de tineri participă la conct 
..Iubiți cartea". Peste 300.000 dintre aceștia poartă insigm 
..Prieten al cărții" - de zece ori mai mulți decît acum patru

Cu toate acestea, felul cum organizațiile U.T.M. se o< 
de organizarea recreativă și educativă a timpului liber al ' 
retului nu corespunde încă nici pe departe importanței so< 
a acestei probleme și posibilităților largi ce ne stau la disț 
ție. Organizațiile de bază U.T.M., mai ales din sate, dar c 
si din întreprinderi, folosesc puțin căminele culturale, clubu 
bibliotecile, parcurile de cultură și odihnă pentru organiz 
de acțiuni la care să participe toți tinerii tn timpul lor l'be 
oreocupă puțin de organizarea distracției tineretului, nu se 
tuiesc îndeajuns Cu tinerii în stabilirea manifestărilor culta 
artistice ce le întreprind. Considerăm că nici sindicatele 
acordă suficientă atenție nevoilor și înclinațiilor specifice 1 
retului în organizarea activității cultural-artistice din între/ 
deri.

Deși s-au obținut unele progrese, nu există încă asigura 
repertoriu de lucrări literare, muzicale, dramatice, suficien 
variat, th stare să ofere o tematică bogată tuturor formelo 
activitate eultural-artistică a tineretului, iar M.I.C. și unit 
de creație nu depun, după părerea noastră, suficiente efoi 
pentru rezolvarea acestei importante probleme. Tineretul 
teaptă din partea poeților, scriitorilor, dramaturgilor, corni 
torilor. cineaștilor noștri mai multe opere literare și muzi 
și. îndeosebi, cîntece de masă, poezii, nuvele, romane, piest 
teatru, filme, cu un înalt nivel ideologic și artistic, potr 
preocupărilor sale, corespunzătoare diferitelor vîrste, cr
eare fiind utilizate la cercurile de Citit, simpozioane, seri 
rare, șezători etc. să fie îndrăgite de tineri și să contribuie 
plin la educarea comunistă a tinerei generații.

Organizația noastră vă trebui să colaboreze mai strîni 
U.C.F.S. în scopul dezvoltării educației fizice și sportului. O 
nizațiile U.T.M. au sarcina să mobilizeze tineretul la nu 
asociațiilor și cluburilor sportive existente, să ajute la î 
meierea de noi asociații sportive, îndeosebi la sate, să se o< 
îndeaproape de educația politică și morală a sportivilor^ să 
tribuie cu toate forțele la dezvoltarea educației fizice, a spo 
lui de masă și a sportului de performanță. Să îmbunătățim 
colaborare cu U.C.F.S., organizarea concursurilor cultural-s 
tive ale tineretului, spartachiadelor regionale ale fete 
spartachiadelor pionierilor și școlarilor.

Partidul ne-a dat sarcina de a deveni principalul animi 
al activității căminelor culturale, cluburilor, colțurilor ri 
parcurilor de cultură și Odihnă, stadioanelor și sălilor de sg 
Conlucrind strîns cu sindicatele, sfaturile populare, U.C.l 
să contribuim ca această activitate să fie cit mai bogată și j 
atrăgătoare și să cuprindem în sfera ei masele largi ale tin 
tului de la orașe și sate, să ne străduim necontenit de a asig 
tineretului posibilitatea de a-și întrebuința timpul liber în f 
cît mai plăcut și mai instructiv.

tn munca de educare a tineretului, o contribuție mult 
mare pot să aducă cele 12 publicații ale noastre pentru tin< 
și copii, în frunte cu „Scinteia tineretului", care au un tiraj 1 
diu lunar de peste 12 milioane exemplare. Presa noastră 
trebui să-și îmbunătățească conținutul și nivelul publicistic, 
propage și mai activ în rîndurile tineretului șl copiilor, pe 
țelesul acestora Învățătura marxist-leninistă, politica Partidi 
Muncitoresc Romin, să generalizeze cu mai multă consecve 
experiența pozitivă a organizațiilor de tineret, să-și înde 
neaseă mai bine rolul de organizator și mobilizator al tineri 
lui în lupta pentru construirea socialismului.

întreaga muncă politică, ideologică, eultural-artistică și si 
tivă a organizației noastre trebuie să contribuie tot mai n 
la formarea unei generații profund devotate Partidului Mui 
toresc Romin, poporului muncitor, pătrunsă de patriotism fi 
binte și internaționalism proletar, călită din punct de ved 
politic și ideologic, vigilentă și combativă, cu un larg oriz 
cultural, plibă de optimism și încredere în victoria mări 
cauze a socialismului și comunismului, gata să dea totul pen 
înfăptuirea acesteia. (Aplauze prelungite).

dearizate și fără arm» rachete se află în centrul atenției 6 
niei publice din această parte a lumii

tntilnirea tineretului și ștudenților din țările regiunii Bal. 
nilor și a Mării Adriatke. organizată cu 6 luni In urmă din i 
țiativa U.T.M. și U.AS.R. in sprijinul acestor propuneri, a a 
un larg ecou In rîndurile tinerilor și organizațiilor lor din ac 
stă regiune constituind o contribuție importantă la cauza p< 
ș! colaborări: Intre popoare. Uniunea Tineretului Muncitor d 
fășoară o activitate consecventă pentru traducerea în viațl 
recomandărilor adoptate de această întilnlre Șl își exprimă o 
vir.gerea eă toate organizațiile participante vor face totul 
recomandările Întîlnirii să fie Înfăptuite.

tn prezent, problema principală care se pune to fața tutu 
organ:za-.iri»r de tineret și de studenți din lume este unirea ef 
tarilor în lupta pentru menținerea și consolidarea pă 
F.M.T D. și U.LS. au întreprins numeroase acțiuni, s-au adre 
celorlalte organizații internaționale ale tineretului și studer 
tor cu propuneri concrete, in vederea înfăptuirii unității tii 
retului și studenților din întreaga lume în lupta pentru pace 
progres social. Cu toate eforturile făcute, conducerile organ! 
tiitor ..Adunarea Mondială a Tineretului" (W.A.Y.), și „Secre 
riatul de Coordonare al Conferinței Internaționale Studențeș 
• C I S — COSEC) se mențin pe poziții potrivnice unității m< 
d:ale a tineretului și studenților. Organizația noastră s-a dec 
rat si se declară cu hotărîre “n favoarea înfăptuirii unității tti 
retului și studenților din întreaga lume ta lupta pentru pace.

Uniunea Tineretului Muncitor consideră că organizarea ut 
Forum Mondial al tineretului" la care să participe reprezi 

tanți ai organizațiilor de tineret și studenți naționale și fot. 
naționale, de diferite concepții politice, filozofice și religios 
pentru a lua în discuție problemele cele mai importante ei 
preocupă tînăra generație, are o importanță deosebită în diree 
unirii eforturilor tuturor organizațiilor de tineret In lupta pe 
tru consolidarea păcii. De aceea, U.T.M. sprijină inițiativa orș 
nizațiitor de tineret din U R.S.S. privind organizarea ta 1961. 
Moscova, a „Forumului mondial al tineretului". (Aplauze).

De asemenea, noi susținem inițiativa U.I.S. de convoca 
a unei conferințe în jurul mesei rotunde a tuturor organizat 
lor naționale studențești, pentru discutarea problemelor coi 
borării și unității mișcării Internaționale studențești.

Tovarăși,

Cel de-al III-lea Congres al P.M.R., adoptînd planul de șa 
ani și schița programului economic de perspectivă, a stabilit i 
măreț program de muncă și luptă pentru dezvoltarea conțin' 
a economiei naționale, pentru creșterea bunăstării Întregul 
popor, pentru desăvîrșirea construcției socialismului ta pata 
noastră. Aceasta este sarcina istorică măreață, care Insuflețeș 
pe fiecare om al muncii, dîndu-i perspectiva unei vieți din 
în ce mai îmbelșugate, mai luminoase. Avem fericirea, dra 
tovarăși, să trăim în anii în care se făuresc năzuințele pent 
care au luptat decenii de-a rlndul și și-au dat libertatea și via 
mulți dintre cei mai buni fii ai clasei muncitoare, ai poporuh 

Nu poate exista ceva mai Înălțător pentru membrii organ 
zației noastre revoluționare, pentru tineretul țării noastre det 
de a-și dărui tot elanul tineresc, toată forța de muncă și tea 
cunoștințele luptei de înfăptuire a mărețului țel pus de part 
ta fața poporului. (Aplauze).

Ne angajăm în fața Partidului Muncitoresc Romin că r 
vom precupeți nimic pentru a ne face cu entuziasm și abnegaț 
datoria de tineri comuniști, de ostași credincioși ai partidulr 
că vom mobiliza întreaga generație tînără a țării ta munca 
lupta pentru înfăptuirea mărețului program al partidulu 
(Aplauze prelungite).

Sub steagul atotbiruitor al marxism-leninismului, sub condi 
cerea partidului nostru drag, să pășim înainte, dragi tovarăș 
alături de Întregul popor muncitor, la lupta pentru victoria n< 
bilei cauze a socialismului și comunismului. (Aplauze putei 
nice, urale).

Trăiască Partidul Muncitoresc Romin, conducătorul încerc/ 
al poporului nostru, părintele tinerei generații, Comitetul să 
Central în frunte cu iubitul nostru tovarăș Gheorghe Gheorghi 
Dej 1 (Aplauze furtunoase, ovații).

Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie— Republic 
Populară Romînă 1 (Urale. aplauze prelungi).

Să trăiască și să se întărească unitatea mișcării mondiale 
tineretului. în lupta pentru victoria păcii în lumea întreagl 

(Aplauze furtunoase, urale, asistența in picioare, ovaționeaz 
îndelung pentru Partidul Muncitoresc Romin, pentru Comite 
tul său Central in frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dejl



Salutul C. C. al P. M. R.
adresat Congresului al Ill-lea al U. T. M.

de către tovarășul Nicolae Ceaușescu
(ternare din pitf. l-a)

dezvoltare a economiei națio
nale pe anii 1960—1965 și pen
tru programul economic de 
perspectivă — mărețul pro
gram de muncă și luptă adop
tat de Congresul al III-lea al 
Partidului nostru — au fost pri
mite cu bucurie și entuziasm 
nemărginit de poporul munci
tor, de Întregul tineret.

Principalul obiectiv al pla
nului economic pe anii 1960- 
1965 este dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale a socialismu
lui, încheierea procesului de 
făurire a relațiilor de produc
ție socialiste in întreaga eco
nomie in vederea desăvîrșirii 
construcției socialismului.

în viitorii 6 ani va continua 
tn ritm susținut industrializa 
rea socialistă a țării, acordîn- 
du-se prioritate industriei grele 
cu pivotul ei construcția de 
mașini. Volumul producției 
globale industriale va fi în 
1965 de 2,1 ori mai mare decît 
in 1959. O dezvoltare mai pu 
ternică — peste creșterea me
die a industriei — o vor lua 
siderurgia, metalurgia nefe
roasă, construcția de mașini, 
industria chimică și producția 
de energie electrică. Va fi du
blată producția industriei 
ușoare și alimentare.

In toate ramurile economiei 
ie vor face eforturi continue 
pentru ridicarea nivelului teh
nic al producției, pe calea ex
tinderii mecanizării și auto
matizării, a înzestrării între
prinderilor existente și a celor 
ce se vor construi, cu utilaje 
și agregate la nivelul realiză
rilor celor mai noi ale teh
nicii și a aplicării tot mai 
largi în producție a proceselor 
tehnologice moderne.

Sarcini importante stau în 
fața agriculturii noastre. Pînă 
în 1965 va fi încheiat procesul 
de colectivizare a agriculturii ; 
se vor lua măsuri pentru 
dezvoltarea multilaterală și 
continua con. Jidare econo
mico organizatorică a gospodă
riilor colective. Pe calea me
canizării și chimizării agricul
turii, a folosirii celor mai îna
intate metode agrotehnice, va 
crește considerabil producția 
agricolă, vegetală și animală, 
ceea ce va asigura crearea în 
cel mai scurt timp posibil a 
unui belșug de produse agro- 
allmentare.

Pe baza dezvoltării impetu
oase a tuturor ramurilor eco
nomiei naționale, a creșterii 
venitului național, se vor lua 
măsuri pentru ridicarea conti
nuă a nivelului de trai mate
rial și cultural al oamenilor 
muncii prin sporirea sala
riului real, a veniturilor bă
nești, îmbunătățirea simțitoa
re a condițiilor de locuit, dez
voltarea invățămîntului și cul
turii, a mijloacelor de ocro
tire a sănătății, a condițiilor 
de odihnă și a măsurilor de 
prevederi sociale și prin creș
terea continuă a consumului 
de produse alimentare și in
dustriale pe cap de locuitor.

Mărețul program al parti
dului, a cărui înfăptuire des
chide perspectiva victoriei de
pline a socialismului și trece
rii la construirea treptată a 
comunismului în patria noa
stră a devenit cauza tu
turor celor ce muncesc. Avin- 
tul cu care au pornit 
oamenii muncii pentru a 
da viață sarcinilor trasate 
de partid este ilustrat șl 
de faptul că în primul semes
tru al acestui an, primul an 
al planului de 6 ani, planul 
producției globale industriale 
a fost îndeplinit în proporție 
de 104 la sută, reprezentând o 
creștere de 18 la sută față de 
volumul producției obținute 
în aceeași perioadă a anului 
1959.

Programul de dezvoltare a 
economiei și culturii socialiste, 
deschide în fața întregului ti
neret al țării noastre un cîmp 
larg de activitate creatoare, 
pentru afirmarea energiei și 
entuziasmului său, pentru în
făptuirea celor mai îndrăznețe 
năzuințe închinate fericirii 
poporului și înfloririi patriei, 
perspectiva unei vieți din ce 
în ce mai îmbelșugate și mai 
luminoase pentru tinăra gene
rație. (Aplauze puternice).

în condițiile noii etape de 
dezvoltare a țării noastre, 
crește considerabil rolul Uni
unii Tineretului Muncitor, a- 
jutorul credincios și de nădej
de al partidului, care are sar
cina de a desfășura o intensă 
muncă de educare comunistă 
și de mobilizare a întregului 
tineret muncitoresc, țărănesc 
și studios in marea bătălie 
pornită de poporul muncitor 
pentru înfăptuirea mărețului 
program adoptat de partid.

în centrul activității orga
nizațiilor de U.T.M. din între
prinderi trebuie să stea antre
narea tuturor tinerilor în în
trecerea socialistă organizată ..-««retizeze eforturile spre o ao ie vieții sociale. Un rol deose.

de sindicate, pentru a obține 
sporirea aportului lor la creș
terea continuă a producției și 
productivității muncii, îmbu
nătățirea calității produselor, 
realizarea de economii și re
ducerea continuă a prețului 
de cost al produselor.

Construirea de numeroase 
noi întreprinderi, înzestrarea 
continuă a industriei cu teh. 
nica modernă pun in fața or
ganizațiilor de U.T.M. sarcina 
de a îndruma tineretul spre 
creșterea continuă a califică
rii profesionale, spre însușirea 
cu rîvnă a tehnicii noi, de a 
ajuta pe elevii din școlile pro
fesionale și tehnice în însuși- 
rea temeinică a cunoștințelor 
teoretice și practice, pentru a 
contribui și mai activ la for
marea lor ca muncitori bine 
pregătiți, mînuitori pricepuți 
ai tehnicii înaintate. Organi
zațiile de U.T.M. trebuie să sti
muleze participarea iot mai 
largă a tineretului in mișcarea 
inovatorilor, în așa fel incit 
din rindurile lui să crească 
noi mii și mii de tineri ino
vatori, promotori activi și en
tuziaști ai progresului tehnic.

Amploarea pe care o va lua 
construcția de obiective in
dustriale și social-culturale 
cere organizațiilor de U.T.M. 
să depună o intensă muncă 
organizatorică șj politico-edu- 
cativă In rindurile sutelor de 
mii de tineri constructori, 
pentru ca ei să contribuie cît 
mai mult la darea în funcțiu
ne a construcțiilor la timp, de 
bună calitate și cît mai ief
tine.

In lumina sarcinilor trasate 
de Congresul Partidului, or
ganizațiile de U.T.M. trebuie 
să desfășoare o largă muncă 
politică in rindurile tineretu
lui sătesc pentru ca el să de
vină un animator al luptei 
pentru terminarea procesului 
de transformare socialistă a 
agriculturii, dezvoltarea mul
tilaterală a gospodăriilor co
lective și creșterea continuă a 
avuției obștești; să răspîn- 
dească cunoștințele agrozoo
tehnice in rinduriie întregului 
tineret de ia sate pentru ca 
el să contribuie activ la creș
terea continuă a producției 
agricole.

O atenție deosebită trebuie 
să acorde U.T.M. mobilizării 
tinerilor din G.A.S. în lupta 
pentru sporirea necontenită a 
producției vegetale și ani
male, Îndrumării tinerilor 
mecanizatori din G.A.S. și 

pentru creșterea conti- 
calificării profesionale, 
a fi in stare să ingri 
și să minuiască bine

calificare necesare 
naționale, se va 
atenție deosebită 

îmbunătățirii profi- 
învățămîntului tehnic,

S.M.T. 
nuă a 
pentru 
jească 
tractoarele și mașinile ce le 
sînt încredințate, să efectueze 
lucrări de cea mai bună ca
litate șî cu preț de cost tot 
mai redus.

Directivele Congresului Par
tidului prevăd dezvoltarea 
continuă a invățămîntului de 
toate gradele in anii ce ur
mează. Ținînd seama de ne
voile tot mai mari de cadre 
cu înaltă 
economiei 
acorda o 
lărgirii șl 
lului 
mediu și superior. Se vor crea 
condiții tot mai bune pentru 
dezvoltarea invățămîntului 
mediu și superior seral și 
fără frecvență pentru tinerii 
care lucrează în industrie și 
agricultură. Procesul învăță- 
mîntului de toate gradele va 
trebui să asigure o îmbinare 
strinsă a învățăturii teoretice 
cu practica, in așa fel incit 
absolvenții să fie cit mai 
bine pregătiți pentru muncă, 
pentru viață.

în legătură cu amploarea 
pe care o va lua invățămîntul 
crește rolul organizațiilor 
U.T.M. din școli și facultăți, 
a organizațiilor de pionieri, 
ca organizații obștești, cărora 
le revine sarcina de a con
tribui tot mai mult la educa
rea și mobilizarea elevilor și 
studenților, în primul rînd în 
vederea obținerii de rezultate 
cît mai bune la învățătură, 
principala lor îndatorire față 
de patrie. Ele trebuie să ajute 
pe elevi și studenți să-și însu
șească temeinic cunoștințele 
de cultură generală și profe
sionale și odată cu aceasta să 
contribuie la educarea lor în 
spiritul concepției materia
liste despre natură și socie
tate, la întărirea disciplinei 
școlare, să organizeze mai 
bine folosirea timpului liber, 
dezvoltind activitatea cultu- 
ral-artistică și sportivă în rîn
durile elevilor și studenților.

Pentru a-și îndeplini sarci
nile mari ce-i stau in față, 
este neeesar ca U.T.M. să în
lăture cu mai multă hotărire 
lipsurile ce mai persistă în 
activitatea sa și să îmbunătă
țească continuu munca orga
nizatorică și politico-educati- 
vă în rindurile maselor tine
retului de la orașe și sate.

Organele conducătoare ale 
U.T.M., începind cu Comitetul 
Central, sînt datoare să asigu
re cunoașterea și însușirea po
liticii partidului, a hotărîrilor 
partidului și guvernului de 
către toate organizațiile de 
U.T.M. și masele tineretului, 
să organizeze un control 
operativ, o îndrumare 
cretă pentru Îndeplinirea 
cinilor. Ele trebuie să-și 

mai 
con- 
sar- 
con-

tivitate permanentă în rîndu- 
rile maselor de tineri munci
tori, țărani, elevi, studenți, 
spre îmbunătățirea activității 
politice și organizatorice a or
ganizațiilor de bază, mai ales 
de la sate și din școlile me
dii, în vederea creșterii rolu
lui lor în educarea, organiza
rea și mobilizarea tineretului 
la înfăptuirea sarcinilor pe 
care partidul le pune în fața 
lor.

Organizațiilor de U.T.M. le 
revine sarcina de onoare de 
a se ocupa necontenit de pre- 
gătirea celor mai buni ute- 
miști pentru a deveni demni 
de a fi primiți în rîndurile 
partidului și de educarea și 
formarea de tot mai multe 
cadre tinere, necesare diferi
telor sectoare ale activității de 
stat, economice și obștești.

Tovarăși,

Congresul partidului a sub
liniat faptul că în noua etapă 
de dezvoltare a țării noastre, 
sporesc considerabil rolul și 
însemnătatea activității ideo
logice, a muncii politico-edu
cative, pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste a oame
nilor muncii, pentru plămă
direa omului nou, înaintat, al 
societății socialiste.

In această lumină, dezvol
tarea continuă a conștiinței 
socialiste a tineretului, a ge
nerației care participă la de
săvârșirea construcției socia
liste și va participa la făuri
rea comunismului, are o im
portanță hotărîtoare pentru 
viitorul societății noastre.

Iată de ce în fața U.T.M. 
stă sarcina de mare răspun
dere de a îmbunătăți necon
tenit munca ideologică și poli- 
tico-educativă în rîndurile ti
neretului. U.T.M. a desfășurat 
în ultimii 4 ani o intensă ac
tivitate de răspîndire a învă
țăturii marxist-leniniste. de 
popularizare a politicii parti
dului, de difuzare a culturii, 
științei și artei in masele de 
tineret. Totuși, trebuie să spu
nem că mai sînt unele lipsuri 
în acest domeniu de activi
tate al U.T.M. Organizațiile 
U.T.M. nu cuprind încă în 
sfera muncii lor educative în
treaga masă a tineretului mai 
ales la sate. Nu peste tot con
ținutul și formele muncii po
litico-educative a U.T.M. co
respund specificului categori
ilor de tineri cărora se adre
sează. Este necesar să subli
niem în același timp că și 
Ministerul Invățămîntului și 
Culturii, sfaturile populare, nu 
folosesc cum trebuie mijloa
cele de care dispun șf nu în
drumă cu destulă perseveren
ță instituțiile pe care le con
duc, spre dezvoltarea activită
ții educative în masele tine
retului. Avînd răspunderi im
portante. ele sînt datoare să ia 
măsuri pentru înlăturarea lip
surilor șî îmbunătățirea mun
cii în acest domeniu.

întreaga activitate educati
vă pe care o desfășoară orga
nizațiile de U.T.M. trebuie să 
contribuie la dezvoltarea în 
rîndurile tineretului a atașa
mentului nețărmurit față de 
partid, față de cauza socialis
mului și comunismului, a dra
gostei înflăcărate față de pa
trie, a sentimentelor nobile ale 
internaționalismului proletar, a 
atitudinii noi socialiste față 
de muncă și avutul obștesc, a 
simțului răspunderii față de 
îndatoririle cetățenești, a cin
stei, curajului, a spiritului co
lectivist. Ea trebuie să contri
buie activ la formarea și con
solidarea tuturor trăsăturilor 
politico-morale specifice omu
lui nou al societății socialiste 
în rîndurile tinerei generații 
a patriei noastre.

Organizațiile U.T.M. trebuie 
să cuprindă în activitatea lor 
politico - ideologică întreaga 
masă a tineretului și sub în
drumarea și cu ajutorul orga
nizațiilor de partid să asigure 
acestei activități un conținut 
bogat în idei, atractiv și con
vingător, corespunzător fie
cărei categorii. diferitelor 
vîrste și gradului diferențiat 
de pregătire politică și cul
turală a tineretului, în așa fel 
incit ea să ajute Pe tineri la 
însușirea bazelor învățăturii 
marxist-leniniste în strinsă 
legătură cu viața și cu proble
mele concrete ale construcției 
socialiste din țara noastră și 
să dezvolte combativitatea lor 
împotriva rămășițelor influ
enței ideologiei burgheze, îm 
potriva atitudinilor înapoiate 
a comportării necorespunză 
toare în producție, în școah 
și în societate.

împreună cu organele Mi
nisterului Invățămîntului ș 
Culturii organizațiile de U.T.M. 
trebuie să desfășoare și mai 
activ munca de răspîndire 
a cunoștințelor științifice 
de combatere a misticismului 
in scopul formării concepție 
materialiste despre natură ș 
societate în conștiința tinere 
tului.

în condițiile socialismul» 
capătă o însemnătate tot ma 
mare judecata opiniei publice; 
formele obștești de influența
re a celor ce au manifestări 
nedemne, care încalcă norme- 

bit de însemnat în acest sens 
îl au de îndeplinit organiza
țiile de masă. U.T.M. trebuie 
să folosească din plin această 
mare forță educativă pe care 
o reprezintă opinia publică a 
maselor tineretului pentru 
combaterea manifestărilor ne
sănătoase și întărirea conști
inței socialiste în rîndurile 
sale.

Organizațiile U.T.M. vor 
trebui să dezvolte activitatea 
cultural-artistică, îmbinînd cu 
pricepere caracterul ei educa
tiv cu cel distractiv, în așa fel 
îneît să ofere tinerilor o în
trebuințare instructivă și plă
cută a timpului liber, finind 
seama de uriașul rol pe care-1 
joacă literatura, muzica, fil
mul, arta sub toate formele 
ei, asupra conștiinței oameni
lor în genere și a tinerilor 
îndeosebi, în fața creatorilor 
de artă stă sarcina patriotică 
de a făuri mai multe și, în
deosebi, mai bune opere ar
tistice care să oglindească 
munca eroică a tineretului, 
și a întregului nostru popor, 
viața nouă pe care o trăiește, 
luminoasele perspective pe 
care i le deschide politica 
partidului și să-1 mobilizeze 
la lupta pentru înfăptuirea ei.

Activitatea de cultură fizică 
și sport a căpătat o mare am
ploare în anii puterii popu
lare. Mișcarea sportivă însă 
nu s-a ridicat încă la nivelul 
condițiilor materiale create și 
al cerințelor populației și în
deosebi ale tineretului. U.T.M. 
îi revine sarcina de a lua 
parte mai activ la organizarea 
mișcării sportive și la activi
tatea educativă ce se desfă
șoară în rîndurile ei, pentru 
ca ea să cuprindă întreaga 
masă a tineretului și să con
tribuie și mai mult la dezvol
tarea și călirea sa fizică și 
morală.

Organele și organizațiile de 
partid sînt datoare să întă
rească conducerea permanentă 
de către partid a organizații
lor U.T.M., să le îndrume și 
să le ajute concret, zi de zi, 
în munca pe care o desfășoa
ră in rîndurile tineretului, să 
asigure, sub conducerea lor. o 
mai strînsă conlucrare a sin
dicatelor, sfaturilor populare, 
a conducerilor școlilor, a pă
rinților șî a celorlalți factori 
de stat și obștești care pot și 
trebuie să contribuie Ia edu
carea tineretului muncitor, ță
rănesc și studios.

Problema primordială a vie
ții internaționale contempora
ne este apărarea păcii. Tine
retul lumii a cărui viață și al 
cărui viitor sînt în primul 
rînd amenințate în caz de 
război, este profund interesat 
în victoria cauzei păcii și con
stituie un factor de cea mai 
mare însemnătate în mișcarea 
mondială pentru pace.

Desfășurarea evenimentelor 
convinge mase tot mai largi 
din lumea întreagă că în con
dițiile de azi, datorită creș
terii uriașe a forțelor mon
diale interesate în apărarea 
păcii, planurile agresive ale 
imperialiștilor pot fi zădărni
cite, războiul poate fi preîn
tâmpinat.

In fața U.T.M., a întregului 
tineret al țării noastre, stă 
sarcina de a întări și mai 
mult legăturile frățești cu 
tineretul sovietic și al ce
lorlalte țări socialiste, de a 
dezvolta relațiile cu organiza
țiile revoluționare marxist-le
niniste ale tineretului din ță
rile capitaliste și a-șl mani
festa solidaritatea cu lupta 
lor pentru cucerirea dreptu
rilor tineretului Ia o viață 
mai bună, pentru pace și so
cialism ; de a întări colabora
rea și solidaritatea cu tinere
tul din țările Asiei, Africii și

Un grup de delegați într-o pauza a nrcnârilor €ongresulu\

patria noastră va 
următorii 10—15 

industrială dezvol- 
agricultură multi

de înaltă producti- 
in

Americii Latine care luptă e- 
roic, alături de popoarele lor, 
pentru cucerirea și apărarea 
independenței naționale și 
progres social. Tineretul nos
tru trebuie să aducă și pe vii
tor aportul său la întărirea 
unității mișcării mondiale a 
tineretului, fără deosebire de 
apartenență politică, concepții 
filozofice sau religioase, in 
lupta pentru triumful politicii 
de coexistență pașnică intre 
state, pentru prietenie între 
popoare, pentru apărarea pă
cii în lume. (Aplauze puter
nice).

Referindu-se la perspective
le ce le deschide programul 
adoptat de partid, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej spu
ne în raportul prezentat 
la Congres : „înfăptuind acest 
program, 
deveni în 
ani o țară 
tată, cu o 
laterală și 
vitate; bogățiile ei, puse 
valoare de oamenii muncii, 
vor permite trecerea treptată 
de la principiul repartiției 
după muncă la repartiția du
pă nevoi, asigurînd întregului 
popor condiții de viață demne 
de epoca socialismului vic
torios și a construcției comu 
nismului".

Fără îndoială că tinăra noa 
stră generație va avea ferici
rea nu numai de a participa 
la făurirea acestui minunat 
ideal, ci și de a se bucura din 
plin de viața îmbelșugată și 
luminoasă pe care o oferă în
făptuirea acestui minunat 
program al partidului. (A- 
plauze puternice).

Partidul are convingerea că 
tineretul, in frunte cu puter
nica și combativa sa organiza
ție — Uniunea Tineretului 
Muncitor — continuînd și 
dezvoitînd tradițiile glorioase 
ale mișcării revoluționare a 
tineretului din țara noastră, 
își va face cu cinste datoria, 
alături de întregul popor, in 
lupta pentru înfăptuirea sar
cinilor trasate de partid, pen
tru dezvoltarea economiei și 
culturii, creșterea bunăstării 
poporului, pentru continua în
florire a scumpei noastre pa
trii — Republica Populară Ro- 
mină. (Aplauze prelungite).

Permîteți-mi, dragi tovarăși, 
ca în numele Comitetului Cen
tral ai Partidului, să urez ce
lui de-al III-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Muncitor 
succes deplin în lucrările sale 
și tuturor utemiștilor succes 
în muncă pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid. 
(Aplauze furtunoase, ovații).

Sub steagul roșu al partidu
lui nostru, credincioși pînă la 
capăt nemuritoarei învățături 
marxist-leniniste, înainte, to
varăși, spre noi și mărețe vic
torii în construcția deplină a 
socialismului în țara noastră. 
(Ovații puternice. îndelungate).

Trăiască tineretul patriei 
noastre și organizația sa de 
luptă — Uniunea Tineretului 
Muncitor ! (Aplauze puter
nice).

Trăiască Partidul Muncito
resc Romln, conducătorul de 
nădejde al poporului nostru 
in lupta pentru socialism și 
comunism ! (Urale).

Trăiască scumpa noastră pa
trie — Republica Populară 
Romînă ! (Urale).

Trăiască pacea și prietenia 
între popoare! (Aplauze pre
lungite, urale). Asistența în pi
cioare ovaționează îndelung 
pentru Partidul Muncitoresc 
Romîn, pentru Comitetul său 
Central, în frunte cu tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Participanții își manifestă ho- 
tărîrea de a munci cu entu
ziasm pentru îndeplinirea mă
rețelor sarcini trasate de partid 
pentru victoria cauzei păcii și 
socialismului).

Deschiderea Congresului 
al III-lea al Uniunii 
Tineretului Muncitor

(Urmare din pag. l-a)

Constantin Cîrțînă, secretar al 
CC. al U.T.M.

In aplauzele călduroase ale 
celor prezenți ia cuvîntul tov. 
Vadim Petrovici Loghinov, 
secretar al C.C. al Uniunii Ti
neretului Comunist Leninist 
din U.R.S.S. care transmite 
Congresului și întregului tine
ret din R. P. Romînă salutul 
gloriosului tineret sovietic. Ca 
simbol al prieteniei frățești ce 
leagă tineretul sovietic și ro- 
mîn. tov. V. P. Loghinov ofe
ră celui de-al III-lea Congres 
al U.T.M. Steagul Roșu al 
Comsomolului.

Vorbesc în continuare tova
rășii : Ristache Florea, prim- 
secretar a! Comitetului regio
nal U.T.M. Ploești, Nicolae

Sâ fii partidului oștean
(Urmare din pag. l-a)

tra pe care se naște înțe
lepciunea și lumina minții 
— munca înflăcărată făcută 
cu adincă credință in 
izbinda socialismului și co
munismului, a țelului de 
lumină și belșug spre care 
ne conduce cu fermitate 
comunistă și clarviziune 
științifică partidul. E bilan
țul a ceea ce am realizat, 
reproșul combativ, autocri
tic, față de ceea ce încă 
n-am făcut și am fi putut 
face și, mai ales, ceea ce 
rintem chemați să înfăp
tuim acum și în viitor.

Răsună de la tribună cu- 
vintul partidului către Con
gres, către tineretul patriei. 
Cuvinte dragi, neuitate, 
care au pătruns adine și 
răscolitor în inima fiecă
ruia. Ne-a fost dat să auzim 
parcă un poem al dragostei 
calde, nețărmurite, pe care 
o poartă partidul față de 
tineretul patriei socialiste, 
ca un părinte înțelept și 
bun. Partidul, el, ne-a dat 
putința să visăm, temelia 
de pe care să zboare visu
rile noastre, orizontul lim
pede dinaintea lor, lipsit 
de opreliști, spre sigura și 
negreșita înfăptuire. Nici 
odată n-a avut — și n-a 
putut să aibă — tineretul 
atîtea pentru el, un cîmp 
atit de larg și bogat în 
care să rodească entuzias
mul, talentul și hărnicia sa. 
Partidul, el, ne-a învățat 
ce-i iubirea de patrie, a 
patriei care e azi a tuturor 
celor ce muncesc, el ne-a 
descifrat cu limpezime vii
torul, ne-a făcut să-i înțe
legem necuprinsa <sa lumi
nă și bogăție și ne-a învă-

Sosirea unor delegații care participă 
la lucrările celui de-al III-lea 

al U.T.M.Congres
în Capitală au sosit noi de

legații ale organizațiilor de 
tineret de peste hotare, invi
tate să participe la cel de-al 
III-lea Congres al Uniunii Ti
neretului Muncitor.

Din R.S. Cehoslovacă a sosit 
delegația Uniunii Tineretului 
Cehoslovac, condusă de Ilona 
Pietropaolova, secretar al 
C.C. al Uniunii Tineretului 
Cehoslovac.

Din R.P. Chineză a sosit de
legația Federației Tineretului 
Comunist, condusă de Vang 
Vei, secretar al C.C. al Fede
rației Tineretului Comunist 
din R.P. Chineză.

Din R. P. Mongolă a sosit 
delegatul Uniunii Tineretului 
Revoluționar Mongol, Miatav 
Harangerel. membru al C.C. 
al Uniunii Tineretului Revo
luționar Mongol.

Din R.P. Polonă a sosit de
legatul 
Socialist, 
membru 
Uniunii 
din R.P. 
Uniunii 

Uniunii Tineretului 
Wieslaw Kiczan, 

în Prezidiul C.C. al 
Tineretului Socialist 
Polonă și delegatul 
Tineretului Sătesc, 

Iulian Sendelea, membru al 
Comitetului Principal al Uniu
nii Tineretului Sătesc din R.P. 
Polonă.

Au sosit de asemenea dele
gatul Ligii Tineretului Comu
nist din Anglia. Stan Wilkes,

Croicu, directorul gospodăriei 
agricole de stat Rătești, Re
giunea Pitești, Constantin Bo- 
toran, student la Universitatea 
„C. I. Parhon“ din București, 
Iulian Bulboacă, maistru la 
Atelierele C.F.R. „16 Februa- 
rie“ din Cluj, Nicolae Georges
cu, tractorist la S.M.T. Urzi- 
ceni, Regiunea București, Pe
tru Herț, secretarul organiza
ției U.T.M. de la Centrul șco
lar silvic din Sighet, Regiunea 
Baia Mare.

Tovarășul Stelian Dumitriu 
prezintă apoi raportul Comi
siei de validare. După aproba
rea raportului ședința ia sfir- 
șit.

Lucrările Congresului con
tinuă vineri 19 august la ora 
8.00.

(Agerpres)

țat să luptăm spre a-Z în
făptui și cuceri.

De la tribuna Congresu
lui nostru, partidul ne-a a- 
dresat îndemnul cald, cu 
adinca grijă a părintelui ce 
veghează zi și noapte asu
pra creșterii fiilor săi, 
de a deveni constructori 
pricepuți și devotați ai so
cialismului și comunismu
lui, ne-a îndemnat sâ mun
cim cu hărnicie pentru a 
face patria noastră scum
pă o grădină în neconteni
tă înflorire, să învățăm cu 
sîrguință și temeinicie pen
tru a deveni etăpînii de azi 
și de mîine ai tehnicii îna
intate și ai culturii noi, so
cialiste.

Partidul ne-a chemat sâ 
ne dăruim întreaga noastră 
energie tinerească, pricepe
rea și avîntul nestăvilit 
pentru a înfăptui alături 
de întregul popor muncitor 
minunatele planuri care, 
înfăptuite, vor îmbogăți și 
înfrumuseța nespus de mult 
țara, viața celor ce mun
cesc.

Și uralele prelungi care 
au izbucnit din piepturile 
miilor de tineri prezenți în 
marea sală a Congresului 
au fost un răspuns răscoli
tor :

Așa va fi, partid iubit! 
Sub steagul tău glorios 

vom munci și vom învăța, 
vom fi ceea ce ne ceri, con
structori de nădejde ai so
cialismului și comunismu
lui, vom lupta pentru în
făptuirea minunatelor tale 
previziuni. Nu există pe 
lume o mai mare fericire 
și cinste pentru noi decît a 
fi ostașii tăi credincioși și 
înflăcărați.

membru al Comitetului Națio
nal al Ligii Tineretului Comu
nist din Anglia, delegatul 
Uniunii Tineretului Democrat 
Unit din Cipru, Mihalis Olim- 
bios, secretar general al 
Uniunii Tineretului Democrat 
din Cipru, delegatul Uniunii 
Tineretului Comunist din 
Franța, Jeanne Raymond, 
membru al Biroului Național 
al Uniunii Tineretului Comu- 

delegata 
Fete din 
Lavergue,

nist din Franța, 
Uniunii Tinerelor 
Franța, Ivonne 
membru al Biroului Național 
al Uniunii Tinerelor Fete din 
Franța și delegatul organiza
ției de tineret a Partidului 
E.D.A. din Grecia, Busios Ha- 
rilaos, membru al Consiliu
lui Central al acestei organi
zații.

(Agerpres)

INFORMAȚII
De curînd a părăsit țara o 

delegație de 17 istorici care 
vor participa la cel de-al XI- 
lea Congres internațional de 
științe istorice ce se va ține 
la Stockholm între 21 și 28 
august. Din delegație fac par
te : academicienii Petre Con- 
stantinescu-Iași, C. Daicoviciu, 
Emil Petrovici, Andrei Oțetea 
și Emil Condurachi, prof. Ni
colae Goldberger, director ad
junct al Institutului de Istorie 
a partidului și alții.

Delegații vor participa la 
lucrările Congresului și la șe
dințele diferitelor comisii, 
unde vor prezenta rapoarte și 
comunicări științifice.

★
La invitația ministrului Co

merțului al R. P. Romîne, Go- 
gu Rădulescu, joi seara a so
sit în Capitală Abdel Moneim 
Kaisuni, ministrul central al 
Economiei al R.A.U., împreu
nă cu familia.

La sosire, oaspetele a fost 
întâmpinat de Gogu Rădules
cu, ministrul Comerțului, îm
preună cu soția, precum și de 
I. Marcu, șeful Agenției co
merciale a R. P. Romîne la 
Cairo și funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne și Ministerul Comerțu
lui.

Au fost de față Farid Cheh- 
laoui, ambasadorul Republicii 
Arabe Unite la București și 
membri ai Ambasadei.

★
Joi dimineața a părăsit Ca

pitala, îndreptîndu-se spre 
Canada, delegația romînă com
pusă din prof. Constantin Io- 
nescu Bujor, director general 
al Invățămîntului superior din

Telegramă
Excelenței Sale 

Arhiepiscopul MAKARIOS 
Președintele Republicii 

șl președinte al Guvernului 
cipriot

Nicosia

Cu prilejul proclamării in
dependenței Republicii Cipru, 
permiteți-mi ca în numele Gu
vernului Republicii Populare 
Romîne, al poporului romîn și 
al meu personal să transmit 
Excelenței Voastre și Guver
nului statului Cipru sincere fe
licitări, precum și urări de 
prosperitate și fericire poporu
lui cipriot.

Guvernul Republicii Popu
lare Romîne declară că recu
noaște Republica Cipru ca stat 
independent și în dorința de a 
dezvolta relațiile prietenești și 
de colaborare cu noul stat, 
este gata să stabilească relații 
diplomatice cu Republica Ci
pru.

CHIVU STOICA 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al

Republicii Populare Romine

Guvernul Republicii 
Populare Romîne 

a recunoscut 
Republica Gabon

Prtatr-o telegramĂ adresați 
primului ministru al Republi
cii Gabon, Leon Mba, preșe
dintele Consiliului de Miniș
tri al R.P.R. Chivu Stoica, fe- 
licitîndu-1 cu prilejul proci a. 
mirii 
stat, i-a 
vemul 
Romîne 
publica 
pendent.

independenței noului 
făcut cunoscut că gu- 
Republicii Populare 
recunoaște oficial Re« 
Gabon, ca stat înde-

Ministrul 
Invățămîntului 

și Culturii al R. P« 
Romine va face 

o vizită in S.U.A.'
După cum s-a mai anunțat, 

o delegație romînă compusă 
din ministrul Invățămîntului 
și Culturii al R.P. Romîne, 
acad. îlie Murgulescu, acad. 
Atanase Joja, președintele A»-, 
cademiei R.P. Romîne și acad. 
Grigore Moisil, membru in 
Prezidiul Academiei R.P, Ro
mîne, participă la Congresul 
de logică, metodologie și filo
zofia științelor naturii care 
are loc la Standford, Califor
nia, între 24 august și 2 sep
tembrie. Membrii delegației 
au fost invitați ca după ter
minarea Congresului să facă 
o vizită în Statele Unite ca 
oaspeți ai guvernului ameri
can. Ei vor vizita mai multe 
orașe și centre universitare a- 
mericane.

Tov. acad. Ilie Murgulescu 
a părăsit ieri Bucureștiul în
dreptîndu-se spre S.U.A. La 
aeroportul Băneasa au fost 
de față tovarășii Ion Cozma, 
ministrul Agriculturii, Vasile 
Dumitrescu, adjunct al mini
strului Afacerilor Externe, 
Ștefan Bălan și Constantin 
Prisnea, adjuncți ai ministru
lui Invățămîntului și Cultu
rii, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe 
și Ministerul Invățămîntului și 
Culturii. A fost de față de 
asemenea Clifton R. Wharton, 
ministrul S.U.A. la București.

(Agerpres)

Ministerul Invățămîntului și 
Culturii, și Maria Groza, se
cretar al Consiliului Național 
al Femeilor din R. P. Ro
mînă, care va participa la lu
crările celei de-a Il-a Confe
rințe mondiale despre educa
ția adulților organizată 
U.N.E.S.C.O. la Montreal 
tre 22 și 31 august

★
Joi a sosit în Capitală, la 

vitqția Ministerului Forțelor 
mate ale R. P. Romîne, Ansam
blul artistic ,,Vit Nejedly" al 
Armatei Republicii Socialiste 
Cehoslovace, care va prezenta o 
serie de spectacole în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Bă. 
neasa, membrii Ansamblului Ar
matei R. S. Cehoslovace au fost 
întâmpinați de reprezentanți ai 
Ministerului Forțelor Armate ale 
R. P. Romîne și de membri ai 
Ansamblului de cîntece și dan
suri al Armatei R. P, Romine.

A fost de față col. Frantișek 
Dvorak, atașat militar al R. S. 
Cehoslovace la Bucujrești.

ir
în cinstea celei de-a 16-a 

aniversări a eliberării patriei 
noastre, zilele trecute a fost 
dat parțial în funcțiune noul 
complex al turnătoriei de pre
cizie și metale neferoase de la 
Mociur, care aparține de Com
binatul metalurgic Reșița.

Noul 
executat 
prinderii 
montaje metalurgice Reșița, 
este o construcție modernă în 
care sînt asigurate condiții 
bune de muncă, precum și po
sibilități pentru obținerea 
unei producții și productivii 
tați sporita, ?' < :

de
în-

iiv
Ar.

complex industrial, 
de muncitorii între- 
de construcții și
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Cuvîntarea reprezentantului R. P. Romîne 
în Comisia O. N. U. pentru dezarmare

SOFIA 18 (Agerpres). — 
BTA transmite: Cu prilejul 
celei de-a 16-a aniversări a 
eliberării Romîniei de sub ju
gul fascist, Mihail Roșianu, 
ambasadorul extraordinar și 
ministru plenipotențiar al Re
publicii Populare Romîne la 
Sofia, a organizat prezentarea 
filmului romînesc „Valurile 
Dunării".

La vizionare au participat 
activiști pe tărîm obștesc, oa
meni de știință, artă și cul-

tură, precum și șefi și mem
bri ai misiunilor diplomatice 
din Sofia. *

La Casa de cultură din 
Russe a avut loc o adunare 
festivă consacrată celei de-a 
16-a aniversări a eliberării 
Romîniei de sub jugul fascist 
organizată de Comitetul oră
șenesc al Frontului patriei.

Adunări asemănătoare au 
avut loc și în alte localități 
din R. P. Bulgaria.

Procesul, spionului 
american Powers

NEW YORK 18 (Agerpres). 
— în cuvîntarea răstită la șe 
dința din 17 august a Comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare, re
prezentantul Republicii Popu
lare Romîne, Silviu Brucan a 
spus printre altele :

După cum se știe, guvernul 
romîn se pronunță categoric 
împotriva convocării, în cir
cumstanțele binecunoscute, a 
Comisiei O.N.U. pentru de
zarmare. Guvernul R.P. Ro
mîne consideră că impasul în 
care se află problema dezar
mării este mult prea serios 
pentru a fi abordat în pripă, 
improvizat și într-un for, care 
în condițiile date, nu poate 
facilita un real progres pe li
nia dezarmării.

Guvernul romîn a fost în
totdeauna și rămîne adept al 
negocierilor în problema de
zarmării — a subliniat repre
zentantul R.P. Romîne. To
tuși noi nu putem accepta ca 
aceste negocieri să fie folo
site drept paravan pentru 
cursa înarmărilor, pentru a in
duce astfel în eroare popoa
rele.

Subliniind că în perioada 
ce s-a scurs după adoptarea 
rezoluției Adunării Generale 
O.N.U. care chema guvernele 
să facă toate eforturile pentru 
a se ajunge la o soluție con
structivă a problemei dezar
mării generale și totale puteri
le occidentale au intensificat 
acțiunile lor de reînarmare pe 
calea măririi alocațiilor în 
scopuri militare, organizării 
ce zboruri de patrulare ale 
avioanelor americane și en
gleze purtătoare de arme nu
cleare și a înarmării Germa
niei occidentale cu arme nu
cleare și rachete, delegatul ro- 
min a spus : Poate cineva în 
această adunare să împace a- 
ceste acțiuni, îndreptate in
tenționat spre intensificarea 
cursei înarmărilor, cu pretin
sa dorință a reprezentanților 
occidentali la Geneva de a se 
ajunge la o dezarmare gene
rală și totală ? Crede oare 
cineva că Washingtonul este 
mai dispus acum să apuce pe 
calea dezarmării decît a fost 
să zicem, cu un an sau șase 
luni în urmă ? Realitatea, a 
arătat Silviu Brucan, este că 
în timp ce Uniunea Sovietică 
a întreprins în mod unilateral 
o reducere substanțială a for
țelor sale armate, singura mă
sură întreprinsă de guvernul 
Statelor Unite în direcția re
ducerii forțelor sale armate a 
fost trimiterea de avioane și 
piloți militari în zboruri dea
supra Uniunii Sovietice. Con
cluzia la acest punct este că 
a devenit evident că puterile 
occidentale foloseau tratative
le de la Geneva numai pentru 
a arunca praf în ochii po
poarelor în scopul de a le îm
piedica să vadă noile măsuri 
luate între timp de Statele 
Unite și aliații lor pentru in
tensificarea cursei înarmă
rilor.

In continuare delegatul ro
mîn a subliniat că guvernul 
R. P. Romîne, împreună cu 
celelalte țări socialiste, a mili
tat în mod consecvent și ho- 
tărît pentru dezarmarea gene
rală și totală. Fără a subesti
ma piedicile și greutățile de 
întîmpinat pe drumul spre 
realizarea acestui obiectiv — 
a spus el — noi credem cu tă- 
rie că acest obiectiv poate fi 
ijuns cu condiția ca partene
rii noștri occidentali să dea 
iovadă de aceeași hotărîre în 
itingerea lui. Din păcate, ele 
iu au manifestat o asemenea 
îotărîre în Comitetul celor 
:ece.

Din moment ce puterile oc- 
identale au refuzat să se an- 
[âjeze în tratative serioase, 
tît în problema reducerii for- 
elor armate și a armamente- 
or convenționale cît și în in- 
srzicerea sau distrugerea ar- 
lelor nucleare sau în dîlstru- 
erea mijloacelor de trans- 
ort și desființarea bazelor de

pe teritorii străine, a arătat 
reprezentantul R. P. Romîne, 
lucrările Comitetului celor 
zece au devenit fără sens. Ori 
de cîte ori făceam propuneri 
menite să deschidă calea de
zarmării complete, partenerii 
noștri occidentali le respin
geau categoric, sub pretextul 
că aplicarea lor ar pune pu
terile occidentale într-o poziție 
militară nefavorabilă.

Referindu-se la poziția pu
terilor occidentale în proble
ma controlului, vorbitorul a 
spus: Lozinca occidentală este: 
controlul da, dezarmare nu. 
Se pare că pentru puterile oc
cidentale armele au devenit 
un obiect sacru care nu tre
buie să fie atins ci doar păzit 
și inspectat, bine îngrijit și 
păstrat. Puterile occidentale 
pur și simplu nu pot trăi fără 
ele.

In legătură cu aceasta dele
gatul romîn a arătat că la se
siunea a XlV-a a Adunării 
Generale țările socialiste au 
declarat că nu sînt mai puțin 
interesate decît puterile occi
dentale în controlul măsurilor 
de dezarmare. Sar putea a- 
dăuga că evenimentele ce s-au 
desfășurat la Washington în 
jurul zborului avionului „U-2" 
ne-au făcut și mai fermi în 
hotărîrea de a asigura res
pectarea strictă a unui acord 
de dezarmare generală și totală 
au mărit în mod considerabil 
vigilența noastră. în această 
privință nu trebuie să existe 
nici o îndoială.

Referindu-se la lucrările 
Comitetului celor zece de la 
Geneva, reprezentantul R. P. 
Romîne a declarat : Loviturile 
decisive le-a dat negocierilor 
reprezentantul Statelor Unite. 
El a declarat în Comitetul ce
lor zece că țara sa nu este 
dispusă să angajeze nici un 
fal de măsuri de dezarmare, 
„radicale", „imediate” ca cele 
propuse de Uniunea Sovieti
că. Se pune întrebarea : Cum 
se poate ajunge la dezarma
rea totală și fără măsuri ra
dicale ? După cît se pare, Sta
tele Unite ar dori să negociem 
ceva care să nu implice măsu
ri de dezarmare nici radicale, 
nici imediate.

Silviu Brucan a arătat că 
așa-zisele noi propuneri pre
zentate comisiei de dezarmare 
de ambasadorul american 
Lodge corespund întru totul a- 
cestei concepții americane în 
problema dezarmării. In pri
mul rînd, după cum a recu
noscut și delegatul american, 
aceste propuneri nu sînt un 
program de dezarmare gene
rală și totală. Ele se ocupă nu
mai de primul stadiu al unui 
ipotetic program de dezarma
re. Acum să vedem ce cu
prinde primul stadiu ?

El cuprinde doar un număr 
de șapte puncte privind insti
tuirea controlului asupra ar
mamentului sau alte măsuri 
care în realitate nu înseamnă 
reducerea forțelor armate nici 
lichidarea armamentului con
vențional. nuclear sau mijloa
celor de transport. în ceea ce 
privește punctul opt — a spus 
Silviu Brucan — singurul 
punct complet se prevede un 
plafon de 2,5 milioane oameni 
pentru forțele armate ale 
S.U.A. și U.R.S.S., ceea ce în
seamnă că ambele țări ar 
trebui să-și mărească efectivul 
lor militar pentru a se confor
ma acestui tratat. Pe scurt, 
poziția americană este urmă
toarea : Nici o măsură de de
zarmare imediată, nici una 
radicală, nici o măsură care 
n-a fost, încă încercată, nici 
un tratat sau acord care să 
stabilească toate măsurile în
dreptate spre realizarea dezar
mării generale și totale. Acest 
plan are un caracter atît de 
negativ, fiecare prevedere este 
legată de atîtea rezerve și 
condiții, îneît el poate fi des
cris ca un sistem deplin, ga
rantat împotriva dezarmării.

în încheiere reprezentantul 
R. P. Romîne a spus :

Guvernul R. P. Romîne 
consideră că a sosit timpul 
pentru ca Națiunile Unite să 
preia răspunderea în proble
ma dezarmării. Din ceea ce 
s-a spus în comisie este pe de
plin clar că divergențele între 
pozițiile cu privire la dezar
marea generală și totală sînt 
atît de adinei îneît numai o 
discuție sinceră, constructivă 
și cuprinzătoare, la cel mai 
înalt nivel posibil și într-un 
cadru adecvat, adică Aduna
rea Generală, poa e contribui 
la scoaterea problemei din 
impas. Dacă există dorința 
reală de negocieri serioase și 
rodnice în problema dezarmă
rii, aceasta este în condițiile 
actuale calea cea mai bună 
pentru a o duce la îndeplinire.

NEW YORK 18 (Agerpres).— 
TASS transmite : în ședința din 
dună-amiza zilei de 17 august 
a Comisiei O.N.U. pentru dezar
mare au continuat discuțiile ge
nerale. La discuții au luat parte 
delegațiile Poloniei, Republicii 
Arabe Unite, Islandei. Afganis
tanului, Australiei, Filipinelor și 
Ghanei. După primele două zile 
de lucrări ale Comisiei a devenit 
clar că manevra plănuită de 
guvernul S.U.A. nu a reușit: în. 
cercările de a folosi tribuna a- 
ccstui organ al Organizației Na
țiunilor Unite pentru a arunca 
asuprg țărilor socialiste răspun
derea pentru eșecul tratativelor 
cu privire la dezarmare în Co. 
mitetul celor 10 state.

Totodată • delegații Republicii 
Populare Polone, Republicii A- 
rabe Unite, Islandei, Afganista
nului și Ghanei au declarat ca
tegoric că problema dezarmării, 
trebuie să fie examinată la ur
mătoarea sesiune a Adunării Ge
nerala.

Cauza revoluției cubane 
este cauza tuturor popoarelor 

Americii Latine

STOCKHOLM 18 (Agerpres). - 
4.SS transmite: La Stockholm 
■au încheiat lucrările celui de-al 
f-lea Congres internațional de 
zografie Analii'nd rezultatele 
mgresului acad I. P Gherasi- 
iov conducătorul delegației so- 
\eti:e, a spus printre altele : 
Este tmbucwător faptul că în 
idrul Uniunii internaționale de 
rografie au fost aleși noi mem- 

■ printt/ț care R. P. Bulgaria.
P. Rom’, na. R. D. Germană, 

airuea, Australia, Irakul. Tuni- 
a și altele. in total 14 state.

tianului pentru a răsturna gu
vernul Iu’ Suvanna Fuma.

Observatori* militari declară <*ă 
deși forțele aflate sub comanda 
lui Kong Le. sînt puțin nume
roase, solda ții revoluționari con
stituie o forță importani 
ferm hotărîți să apere 
nul.

ta

ENTIANE. — După cum s-a 
«-j-'-a:. trupe ale trădăto- 
ie laoțian. Funii No.

JALTA. — U 19 —g» 
ședințele Conrl.-I- X. * 
al UJLS t, 
primă pe fc 
ceri siuin 
UJLSS-. T.
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MONTEVIDEO 18 (Ager
pres). — TASS transmite : Sub 
titlul „Jos conferința miniștri
lor Afacerilor Externe — adu
nare care urmărește pregăti
rea unei agresiuni împotriva 
Cubei", ziarul „El Popular” a 
publicat o declarație a Comi
tetului Executiv al Partidu
lui Comunist din Uruguay cu 
privire la conferința de la 
San Jose a miniștrilor Aface
rilor Externe ai O.S.A.

Cauza revoluției cubane, se 
subliniază în declarație, est?

o cauză a tuturor popoarelor 
Americii Latine care luptă 
pentru transformări progre
siste în țările lor, pentru e- 
liberarea de sub jugul capita
lului nord-american și pentru 
lichidarea înapoierii provoca
te de marile latifundii. De a- 
ceea, apărarea revoluției cu- 
bane este 
eforturilor 
americane 
libertății.

parte integrantă a 
tuturor
pentru

popoarelor 
cucerirea

18 (Ager.

Seminarul 
international 
al tineretului 

de la Leningrad
La Leningrad continuă 

lucrările seminarului inter
național al tineretului care 
a fost inițiat de Comitetul 
organizațiilor de tineret din 
U.R.S.S. în colaborare cu 
Comitetul quakerilor ame
ricani.

Seminarul este consacrat 
discutării unor probleme 
actuale care stau in fața 
tineretului.

Reprezentanții tineretului 
din 16 țări au ascultat ra
portul pe tema „Spre ce 
năzuiește tineretul în viața 
pașnică" prezentat de con
sultantul sovietic L. Kar
pinski.

In timpul schimbului de 
păreri la care au luat 
parte aproape toți partici
pants la seminar s-au dis
cutat probleme privind în- 
vățămintul, munca și parti
ciparea tineretului la viața 
obștească.

MONTEVIDEO 18 (Ager, 
preș). -— TASS transmite: In 
momentul cind miniștrii A face, 
rilor Externe ai țărilor membre 
ale Organizației Statelor Ameri
cane s-au întrunit la conferința 
de la San Jose (Costa Rica) 
pentru a condamna revoluția 
cubană, popoarele țărilor latino 
americane își reafirmă sprijinul 
față de guvernul revoluționar al 
Cubei și înfierează imperialis. 
mul american.

Ca exemplu, în acest, sens pot 
servi marea demonstrație și mi
tingul care au avut loc miercuri 
seara la Montevideo. Mii de mun
citori, funcționari, studenți au 
demonstrat în sprijinul hotărîrii 
lor de a împiedica o agresiune 
imperialistă împotriva poporului 
cuban.

După demonstrație a avui loc 
un miting. Reprezentanții orga
nizațiilor sindicale și studențești 
care au luat cuvîntul la miting 
au condamnat politica 'S.U.A. 
față de America Latină și și-au 
exprimat solidaritatea cu poporul 
cuban. Reprezentantul studenți
lor, Martinez, a declarat: ,,Stu
denții uruguaieni sînt de partea 
Cubei**. Conferința din Costa 
Rica a riiiniștrilor Afacerilor 
Externe, a spus el, este confe
rința unor lachei care fac tot ce 
le ordonă stăpînii americani.

Aspect 
val din 
odihnă 
deschis

la tî rgul-ca ma
pa rcul de cultură și 
„Krasnaia Presnea", 
luna aceasta la Mos

cova.Evoluția situației din Congo
Conferința de presă a lui Patrice Lumumba

LEOPOLDVILLE 17 (Ager
pres). — Corespondentul agen
ției TASS, G. Fedeașin, trans
mite : In fața greutăților se
rioase pe care le înfruntă po
porul Republicii Congo, gu
vernul țării ia măsuri ener
gice pentru restabilirea ordi
nei și pentru întărirea puterii 
de stat.

Joseph Kasavubu. președin
tele republicii, a adresat po
porului țării un mesaj prin 
care cheamă pe toți cetățenii 
republicii să sprijine măsurile 
guvernului urmărind restabi
lirea păcii și liniștei în țară, 
normalizarea activității econo
mice.

în seara zilei de 16 august, 
primul ministru Patrice Lu
mumba a organizat o confe
rință de presă la care a vor
bit despre importantele mă
suri luate de gi 
restabili cît ma 
nea in

Anali 
ultimeh 
siunea 
șeful gi
O

CC

a

va

n

lismului internațional, con
trar intereselor Congoului. 
Acțiunile lui Hammarskjoeld, 
a declarat Lumumba, au îm
piedicat îndeplinirea hotărîri- 
lor Consiliului de Securitate, 
au făcut ca poporul și guver
nul congolez să-și piardă în
crederea în secretarul general 
al O.N.U.

Șeful guvernului congolez a 
vorbit în amănunțime despre 
măsurile guvernului avînd ca 
scop întărirea puterii de stat 
și restabilirea ordinei în țară.

Primul ministru a anunțat 
câ președintele republicii și el 
însuși, în calitate de șef al 
guvernului, au semnat un de
cret special cu privire la in
troducerea stârii excepționale 
în țară pe termen de șase 
luni. Decretul intră în vigoare

Guvernul republicii va cere 
OK.U. înlocuirea tuturor tru
pe’. :r europene prin unități 

llitare africane, precum și 
ansferarea controlului asu- 
■a aerodromurilor țării în 
îînîle congolezilor.
Răspunzînd la o întrebare 

i privire la situația finan- 
ară. primul ministru a de- 
?rat că guvernul a adoptat 
hotârire potrivit căreia, în 
izul cînd guvernul belgian 

ar refuza să restituie Repu
blică Congo rezervele de aur 
și fondurile care aparțin gu
vernului congolez și au fost 
duse in Belgia, guvernul con
golez va confisca toate bunu
rile aparținind Belgiei și ce- 
U^nilcr ei din Congo.

c
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Pentagonul inițiazâ 
noi planuri agresive 
împotriva U. R. S. S.
WASHINGTON 18 (Ager, 

preș). — TASS transmite : La 17 
august a avut Ioc la Washington 
o consfătuire a comandanților 
forțelor armate americane con
vocată de Pentagon. După cum 
anunță agenția United Press, 
luînd cuvîntul la această consfă
tuire, ministrul de Război Ga
tes a expus noi planuri agresive 
de intensificare a pregătirilor 
militare ale Statelor Unite împo
triva Uniunii Sovietice. Potrivit 
acestor planuri, a declarat la 
consfătuire Gates, în Statele U- 
nite sub controlul grupului 
mixt al șefilor de state majore 
se creează o direcție pentru ale
gerea obiectivelor strategice. în 
competența acestei direcții, care 
va fi condusă de generalul Tho
mas Power, comandantul avia
ției strategice a Statelor Unite, 
intră „stabilirea obiectivelor" 
din Uniunea Sovietică care vor 
fi supuse loviturilor aviației 
strategice și armelor rachetă în 
cazul unui război. Gates a de
clarat în mod cinic că hotărî- 
rea provocatoare adoptată 
este ,,cea 
venirea sa

Agenția 
na acestei
mirea unei liste complete 
biectivelor din Uniunea Sovie
tică și a tipurilor concrete de 
arme care vor fi folosite împo. 
triva acestor obiective".

mai importantă 
la Pentagon".

arata că în 
direcții intră

de cl 
de la

sarci- 
,întoc- 

a o-

MOSCOVA 18 (Agerpres). - 
In ședința de joi dimineață a 
Colegiului Militar al Tribuna
lului Suprem care judecă pro
cesul lui Powers apărătorul 
lui, avocatul Mihail Griniev, 
a continuat să pună întrebări 
acuzatului.

Avocatul a întrebat dacă, a- 
tunci cînd a semnat contractul 
cu Agenția centrală de inves
tigații, Powers știa că va tre
bui să efectueze zboruri dea
supra teritoriului Uniunii So
vietice. Acuzatul a răspuns că 
nu știa acest lucru și că l-a 
aflat abia la 6-7 luni după 
semnarea contractului. Atunci 
i s-a comunicat că zborurile 
deasupra teritoriului U.R.S.S. 
fac parte integrantă din „în
datoririle" sale.

Răspunzînd la o întrebare a 
acuzatorului public, Powers a 
mărturisit că autoritățile pa
kistaneze erau informate des
pre zborul său la Peșovar pe 
bordul unui avion „U-2" în a- 
nul 1959.

întrebat de Mihail Griniev 
ce i-a spus în mod concret co
lonelul Shelton despre secu
ritatea zborurilor deasupra 
U.R.S.S., Powers a răspuns că 
i s-a spus că aceste zboruri 
sînt lipsite de orice pericol. 
Singurul lucru care s-ar putea 
întâmpla ar fi o defecțiune 
tehnică.

Apoi, acuzatorul public, Ro
man Rudenko, procurorul ge
neral al U.R.S.S., a continuat 
interogarea acuzatului.

Din depozițiile lui Powers 
reiese că pentru zborurile pe 
care le-a sâvîrșit deasupra te
ritoriilor unor state străine nu 
s-a primit permisiunea acestor 
țări. El presupune că n-a exis
tat nici permisiunea de a se 
efectua zboruri deasupra teri
toriului U.R.S.S. Powers a 
spus că acest lucru este con
firmat de faptul că se află pe 
banca acuzaților.

Precizînd deasupra căror 
țări a zburat în 1958 cînd a 
transportat avionul 
la baza " ’ —
baza de
Powers 
Grecia, 
zburat apoi „deasupra Fran
ței sau poate a Elveției". A- 
poi, ruta sa a trecut prin 
Germania occidentală „și, cred 
prin Danemarca", lucru de 
care acuzatul nu este însă si
gur. Punctul final a fost Nor
vegia.

Apoi 
zentat < 
grafice 
care au 
Două din ele au părți tăiate.

Din interogatoriul acuzatu
lui reiese că de pe hărți lip
sesc porțiunile care cuprin
deau indicația că aceste hărți, 
destinate a fi folosite în tim
pul serviciului, sînt secrete, a 
fost tăiată de asemenea o 
parte pe care scria : „Forțele 
militare aeriene ale S.U.A.".

Powers a mărturisit că a- 
ceste tăieturi s-au făcut pen- 
tru a se ascunde cui aparțin 
hărțile și unde 
fecționate.

Procurorul a 
banii, monetele 
s-au găsit la Powers nu 
cumva destinați să mituiască 
oameni sovietici. Acuzatul a 
răspuns că toate acestea erau 
destinate să-i dea posibilitate 
de a părăsi prin orice mijloa
ce țara și, dacă ar fi fost ne
cesar, să recurgă și la mituire. 
După ce procurorul a spus că 
încercările de a mitui oameni 
sovietici ar fi fost sortite e- 
șecului, Powers a răspuns : 
„Sînt de aceeași părere".

Procurorul general a spus 
că ar vrea să mai pună cî- 
teva întrebări în legătură cu 
remunerația primită de Po
wers. El l-a întrebat pe acu
zat cît primea pe lună cînd 
servea în cadrul forțelor ar
mate. Powers a răspuns că 
primea aproximativ 700 de 
dolari. După ce a încheiat 
contractul cu Agenția centrală 
de investigații, salariul său de 
bază era de 2.500 de dolari. 
El primea în mînă numai 1.500 
de dolari, minus impozitul, iar 
1.000 de dolari i se rețineau. 
După cum a arătat Powers, 
acești bani urmau să-i fie plă
tiți după perfectarea contrac
tului. După aceasta, 
Rudenko a declarat că 
are de pus întrebări 
tului.

Acuzatul Powers a 
să fie interogat de Borisogleb- 
ski, președintele tribunalului.

Powers a răspuns afirmativ 
la întrebarea președintelui 
tribunalului, dacă pe colone
lul Shelton îl interesau ram
pele pentru lansarea rachete
lor. Tot afirmativ a răspuns 
Powers și la întrebarea dacă 
a avut ca sarcină să desco
pere asemenea rampe.

Președintele tribunalului l-a 
întrebat pe acuzat dacă și-a 
dat seama că pătrunzînd în 
spațiul aerian al Uniunii So
vietice a încălcat suveranita
tea U.R.S.S. Powers a răs
puns : „Da".

Răspunzînd la întrebarea 
președintelui dacă crede că a 
făcut țării sale un serviciu sau 
un deserviciu prin zborul său 
de la 1 mai, Powers a spus : 
„un mare deserviciu".

Președintele a întrebat dacă 
Powers nu credea că zborul

„U-2" de
Ingirlik (Turcia) la 
la Bodce (Norvagia), 
a enumerat Turcia, 

Italia. El crede că a

lui Powers i s-au pre- 
cele patru hărți topo- 
ale Uniunii Sovietice 

i fost descoperite la el.
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lui putea să ducă la un con
flict militar. Powers a răs
puns : „la aceasta trebuiau să 
se gîndească cei care m-au tri
mis".

La o altă întrebare a preșe
dintelui, Powers a răspuns că 
regretă foarte mult fapta să- 
vîrșită.

în continuare Powers a răs
puns la întrebările asesorului 
popular general-maior de avia
ție Zaharov.

Cînd generalul Zaharov l-a 
întrebat ce variante de acți
une se prevedeau în cazul u- 
nei întîlniri cu avioane de vî- 

a 
nu

nătoare sovietice, Powers 
răspuns că i s-a spus că 
există acest pericol.

Apoi tribunalul a trecut 
interogarea martorilor.

Martorul Piotr 
rătat că la 1 mai

la

Asabin a a- 
a.c. în jurul

fruntaș al© Cunoscutul 
vieții publice din Anglia, 
Konni Zilliacus, care asistă 
la procesul pilotului ame
rican spion Powers, a de
clarat la 17 august la Mos
cova că acest proces consti
tuie un proces al politicii 
americane in ansamblu. 
„Powers însuși nu este decît 
un personaj secundar, o u- 
nealtă a acestei politici" — 
a spus Zilliacus.

Actul de acuzare în pro
cesul lui Powers, a spus Zil
liacus face o impresie ex
cepțională prin argumen
tarea sa de necombătut.

9 Intr-un interviu acordat 
unui corespondent al ziarului 
„Izvestia** Vincent Holinen, 
jurist de seamă din S.U.A., 
a declarat : în realitate, pe 
banca acuzaților se află gu
vernul S.U.A. Power's spune 
adevărul. După toate aparen. 
țele, asupra lui nu s-au exer
citat presiuni. Acest incident 
penibil compromite guvernul 
S.U.A.

O Ziarul „Paris Jour“, sub
liniind că Powers nu ara în
fățișarea unui om care a fost 
supus la vreun „tratament cu 
reflexe condiționate", scrie 
câ „procesul are caracterul 
unor dezbateri care prezintă 
toate garanțiile de libertate 
și apărare a persoanei".

orei 11, aflîndu-se acasă, a au
zit un zgomot puternic, amin
tind de zgomotul unui avion 
cu reacție, precum și o explo
zie.

Crezînd că, probabil, s-a 
produs un accident, că avia
torul se află în primejdie și 
are nevoie de ajutor, Asabin 
a alergat spre locul unde tre
buia să aterizeze parașutistul.

Asabin a comunicat în con
tinuare că el, împreună cu 
martorii Surin, Ceremisin și 
Ciujakin, care au sosit în gra
bă la fața locului, l-au ajutat 
pe parașutist să se ridice. Ei 
și-au dat seama că era un 
străin, deoarece la întrebarea 
lor ce s-a întîmplat, el a răs
puns într-o limbă de neîn
țeles.

După cum a spus Asabin, la 
centura parașutistului se aflau 
un pistol cu țeavă lungă și un 
cuțit finlandez. Aceste arme 
i-au fost confiscate.

Președintele s-a 
dacă sînt întrebări 
martorului. Avocatul Griniev 
a întrebat: A opus Powers 
rezistență sau a încercat să 
opună rezistentă la arestare ? 
Martorul A.-.abin a răspuns 
negativ și a spus că Powers 
s-a comportat calm.

Președintele s-a adresat a- 
cuzatului pentru a afla dacă 
acesta din urmă are întrebări 
de pus martorului. Powers a 
răspuns negativ. Și observații 
pe marginea depozițiilor mar
torului ? — a întrebat preșe
dintele. Powers a spus : „De
pozițiile sînt adevărate*4. El a 
adăugat de asemenea că ține 
să aducă mulțumiri martoru
lui pentru ceea ce a făcut a- 
cesta în momentul arestării. 
In sală s-a produs animație.

După ce a luat sfîrșit audie
rea martorilor acuzatul Po
wers a spus că vrea să mul
țumească tuturor oamenilor 
care l-au ajutat în ziua aceea.

Tribunalul a trecut apoi la 
audierea experților.

Expertul colonel Nikolai 
Alekseev a comunicat tribuna
lului că Comisia de experți 
care a studiat documentele și 
harta de zbor a dispus de un 
mare număr de documente.

Aceste documente au fost 
împărțite în trei categorii. Din 
prima categorie fac parte do
cumentele care atestă identi
tatea lui Powers.

A doua categorie cuprinde 
documente referitoare la zbo
rul de la 1 mai 1960.

Cea de-a treia categorie de 
documente cuprinde documen
tația de zbor care se folosește 
în orice raid.

Comisia de experți a ajuns 
la concluzia că zborul unui 
avion american deasupra teri
toriului Uniunii Sovietice la 1 
mai 1960 a fost intenționat și 
stabilit anticipat. în cursul

interesat 
de pus
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zborului Powers știa unde se 
află și executa zborul de-a 
lungul unui traseu dinainte 
stabilit. In cursul zborului 
deasupra Uniunii Sovietice, 
Powers însemna pe hartă in
formații cu caracter de spio
naj.

Expertul locotenent-colonel 
inginer Iuri Tiufilin a spus că 
a fost constituită o comisie 
care a primit sarcina de a sta
bili dacă avionul doborît 
„U-2“ purta semnele distinc
tive ale statului respectiv.

Locotenent-colonel inginer 
Tiufilin a declarat că pe rămă
șițele avionului, în special pe 
aripi și pe derivă, s-a păstrat 
bine suprafața vopsită, ceea 
ce a permis experților să sta
bilească dacă există semne 
distinctive. Prin eliminarea 
treptată a straturilor de vop
sea s-a stabilit că pe avionul 
,U-2“ doborît la 1 mai, nu e- 

distinctive și nici 
vreodată desenate

rau semne 
nu au fost 
pe avion.

Acuzatul _
șă pună la îndoială concluziile 
comisiei de expertiză autori
zată și a afirmat că el ar fi 
văzut semne de recunoaștere 
pe toate avioanele „U-2“ care 
își aveau baza pe aerodromul 
de la Ingirlik. El a declarat 
că nu poate fi de acord cu 
concluziile comisiei. Președin
tele i-a spus lui Powers că are 
dreptul să fie sau nu de acord, 
dar expertiza a arătat că pe 
avionul ,.U-2“ cu care Powers 
a zburat la 1 mai nu existau 
semne care să indice aparte
nența de stat a avionului.

Rezultatele expertizei asu
pra utilajului fotografic aflat 
la bordul avionului doborît 
„Lockheed U-2“ au fost rapor
tate completului de judecată 
de către prof. Gleb Istomin, 
doctor în științe tehnice.

Despre rezultatele expertizei 
asupra dispozitivului de arun
care în aer — descoperit în 
sfărîmăturile avionului „U-2", 
doborît la 1 mai în regiunea 
Sverdlovsk, a raportat tribu
nalului locotenent-colonel in
giner Nikolai Burmistrov- 
Zuev.

S-a stabilit că substanța ex
plozibilă este hexogen combi
nat cu ceară.

După cum a subliniat exper
tul, hexogenul este o substan
ță explozibilă de mare putere, 
folosită în armata Statelor U- 
nite. Cantitatea de hexogen 
care se afla Pe bordul avionu
lui era suficientă pentru dis
trugerea totală a avionului, a- 
paratelor și utilajelor.

Expertul prof. Viktor Pro- 
zorovski, cunoscut specialist 
sovietic în domeniul medicinii 
legale, a comunicat tribunalu
lui rezultatele cercetării acu
lui cu otravă care i s-a dat lui 
Powers pentru a se sinucide 
în cazul cînd va cădea prizo
nier.

Cu acest ac, a comunicat 
prof. Prozorovski, a fost înțe
pat sub piele un șoarece alb. 
După 20 de secunde, el 
rit în urma paralizării 
rației.

Prof. Prozorovski a 
niat că, după cum au demon
strat cercetările, acest ac con
ține o substanță care, jude
cind după caracterul acțiunii 
asupra animalelor, după doze
le toxice și proprietățile fizi
ce. poate fi considerată ca 
făcînd parte din grupa curara 
— otrava cea mai puternică și 
cu cea mai rapidă acțiune din 
tcate cele cunoscute.

Președintele a declarat că 
tribunalul a hotărît să fie che
mat la proces. în calitate de 
expert, colonelul Ivan Jdanov. 
Colonelul Jdanov a comunicat 
că o comisie special alcătuită 
a studiat harta, fotografiile și 
celelalte materiale luate de la 
bordul avionului american du
pă ce el s-a prăbușit în regiu
nea Sverdlovsk. Expertul Jda
nov a declarat că au fost foto
grafiate, între altele, aerodroa. 
me și alte obiective. Informa
țiile despre aceste obiective 
reprezintă un secret de stat și 
militar al Uniunii Sovietice.

Cu aceasta tribunalul a în
cheiat audierea experților. 
Următoarea ședință va avea 
loc vineri 19 august ora 10 di
mineața. (ora Moscovei).

Powers a încercat

a mu- 
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MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 18 august 
după ședința de dimineață a Co
legiului mi’itar al Tribunalului 
Suprem al U R.S.S., Mihail Gri
niev — avocatul lui Fronds Po
wers — a avut o convorbire cu 
tatăl, mama, soția și mama soției 
acuzatului. Această convorbire a 
avut loc la cererea lor în clădi
rea în care se desfășoară lucră
rile procesului.

Rude'e lui Powers s-au in'o- 
resqt care este părerea avocatu
lui în legătură cu desfășurarea 
procesului și cu situația acuza
tului.

M. Griniev le-a declarat că, 
j”de.cind după comportarea lui 
Powers la proces și dat fiind 
faptul că acesta și-a exprimat re
gretul în legătură cu acțiunile 
săvîrșite. el speră că tribunalul îi 
va acorda circumstanțe atenuan
te

Rudele lui Powers s-au intere
sat de asemenea despre desfășu
rarea ulterioară a procesului și 
au primit explicațiile cerute. Ei 
l-au rugat pe avocat să-i trans
mită lui Powers că „se gindesc 
tot timpul Ia el**. Avocatul a 
promis că le va îndeplini ru
gămintea.


