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Lucrările Congresului 
al III-lea al U. T. M.

de vineriȘedințadimineață

Ti- 
Al-

to-

Vineri au continuat lucră
rile celui de-al III-lea Con
gres al Uniunii Tineretului 
Muncitor.

In ședința de dimineață în 
, continuarea discuțiilor pe mar

ginea raportului C.C. al U.T.M. 
și al Comisiei Centrale de Re
vizie, au luat cuvîntul tova
rășii : Teodor Coman, prim- 
secretar al Comitetului regio
nal U.T.M. Constanța, Viorica 
Ghiț, elevă la Școala nr. 4 
din Oradea, Gheorghe Mihai, 
prim-secretar al Comitetului 
raional U.T.M. Tecuci, Regiu
nea Galați.

Tov. Delimiter Brisktt, se
cretar al C.C. al Uniunii 
neretului Muncii din R. P. 
bania, a adus Congresului 
lutul tineretului albanez.

Au vorbit în continuare
varășii Virgil Radulian, direc
torul Școlii medii din Bicaz, 
Regiunea Bacău, Mihaly Im
re. student la Universitatea 
„Babeș-BoJyai" din Cîuj, Grl- 
gore Ciocan, prim-secre ar al 
Comitetului regional U.T.M. 
Baia Mare, Vasil e Pr-cop, 
maistru la Fabrica de rulmen
ți din Bîrlad.

Tov. Danka Gheorghieva I* 
vanova, secretar al C.C. al U- 
niunii Tineretului Comunist 
Dimitrovist din R. P. Bulgaria, 
a adus salutul tineretului bul
gar, iar salutul tineretului ce
hoslovac a fost adus de tov. 
Ilona Pietropaolova, secretar 
al C.C. al Uniunii Tineretului 
Cehoslovac.

O delegație a pionierilor din 
Capitală a salutat Congresul 
în numele purtătorilor crava
telor roșii. Ei au fost primiți 
cu căldură și dragoste de în- 
treâga asistență.

Au vorbit în continuare to
varășii : Szabo Carol, prim-

ion:

secretar al Comitetului regio
nal U.T.M. Hunedoara, Nico- 
lae Costin. crescător de ani
male la G.A.S. Coțușca, re
giunea Suceava, Domokos Ge- 
za. redactor-șef al gazetei 
„Ifjumunkas“, Pop Simion, 
scriitor.

A luat apoi cuvîntul tov. 
Constantin Tuzu, ministrul 
Industriei Grele.

In numele tineretului chinez 
a salutat Congresul tov. Vang 
Vei, secretar al C.C. al Uniu
nii Tineretului Comunist din 
R. P. Chineză. Salutul tinere
tului din R.P.D. Coreeană a 
fost adus de tov. Ko San Zun, 
vicepreședinte al C.C. al Ligii 
Tineretului Democrat din 
R.P.D. Coreeană. Tov. Heinz 
Weidemann, secretar al C.C. 
al Tineretului Liber German, 
a adus salutul tineretului din 
R. D. Germană.

In numele Uniunii Scriito
rilor din R. P. Romînă a lust 
cuvîntul poetul Marcel Bresls- 
șu.

Au vorbit apoi tovarășii Io
sif Niehita, prim-secretar al 
Comitetului regional U.T.M. 
Timișoara, Olimpia Gorban, 
mulgătoare la G.AS. Jegălia. 
Regiunea Constanța. Avram 
Lâptoiu, prim-secretar al Co- 
miletului regional U.T.M. Ga
lați, Miron Oiteanu, vicepre
ședinte al U.C.F.S.

Au mai adresat saluturi 
Congresului și tineretului din 
țara noastră : din partea U- 
niunii Tineretului Revoluțio
nar Mongol — tov. Miatav Ha- 
rangerel, membru al C.C. al 
Uniunii Tineretului Revoluțio
nar Mongol, din partea Uniu
nii Tineretului Socialist din 
R. P. Polonă — tov. Wies’aw 
Kiczan, membru al Prezidiu
lui C.C. al Uniunii Tineretului 
Socialist *din R. P. Polonă.

oare

Ca simbol al prieteniei frățești ce leagă tineretul sovietic și ro- 
mîn, tov. V. P. Loghinov a remis celui de-al III-lea Congres 

al U.T.M., Steagul Roșu al Comsomolu'lui.

m at iu mi taie

Ședința de vineri după-amiază
Cuvintului tinerețe îi stă 

atit de bine lingă alte două 
cuvinte surori: entuziasm și 
mararitate, E atit de firesc să 

această coniopi- 
scinteietor al 
de fiecare zi. 

muv.că, in aripa 
îndrăzneala vi- 
a fost oare tot- 
Acum douăzeci

în deschiderea ședinței de 
după-amiază, a fost salutată 
prezența la lucrările celui 
de-al III-lea Congres al U.T.M. 
a lui Hazim Salo, secretar al 
Uniunii Internaționale a Stu
denților care a sosit în Capi
tală în cursul zilei de vineri. 
A fost citită apoi telegrama 
de salut adresată Congresului 
de conducerea Uniunii Demo
crate a Tineretului Finlandez.

Au luat cuvîntul în conti
nuarea discuțiilor pe margi
nea raportului C.C. al U.T.M. 
și al Comisiei Centrale de Re
vizie, tovarășii : Ion Manciuc, 
prim-secretar al Comitetului 
regional U.T.M. Iași, Ileana 
Poparad, secretară a Comite
tului regional U.T.M. Stalin, 
Kiraly Garol. prim-secretar al 
Comitetului regional U.T.M, al 
Regiunii Autonome Maghiare.

Au vorbit apoi tovarășii Ion

Cosma, ministrul Agriculturii 
și Ștefan Bălan, adjunct al 
ministrului învățămîntului și 
Culturii.

Tov. Balogh Istvan, secretar 
al C.C. al Uniunii Tineretului 
Comunist din R. P. Ungară a 
transmis Congresului și tine
retului din țara noastră salu- 
tul tineretului din R. P. Un
gară. Salutul Ligii Tineretului 
Comunist din Anglia a fost 
transmis de Stan Wilkes, 
membru al Comitetului Na
țional al Ligii Tineretului Co
munist din Anglia, iar al U- 
niunii Tineretului Muncitor 
din R. D. Vietnam de Li Binh, 
membru al Biroului C.C. al 
Uniunii Tineretului Muncitor 
din R. D. Vietnam.

In continuare au luat cuvîn-

observăm 
re in șuvoiul 
vieții noastre 
Entuziasm, in 
cintecului, in 
surilor. Dar 
deauna așa ?
de ani, tind s-au născut entu
ziaștii de astăzi, pentru ce-ar 
fi putut să se entuziasmeze 
tinerețea din țara noastră ? 
Mizeria reteza fără cruțare 
orice zbor, decepționa, destră
ma, înăbușea. Nu. Atunci, ti
nerețea nu se putea îngemăna 
cu entuziasmul. Poate maturi
tatea ? Nici ea ! Deși tinerilor 
le-a fost drag întotdeauna să 
se întrevadă maturi în plină 
tinerețe, in veacul acela de 
confuzii și răsturnări, dalta 
care încerca să dea chip blo
cului de marmură brută, sărea 
in țăndări neputincioasă.

Numai comuniștii, numai 
partidul nostru, au făcut să 
se împletească atit de firesc 
și definitiv cele trei cuvinte 
supraîncărcate de viață : tine
rețe, entuziasm, maturitate.

Cine a participat în aceste 
zile, sub vasta cupolă a Pala
tului R.P.R., la desfășurarea 
lucrărilor celui de-al III-lea 
Congres al Uniunii Tineretu
lui Muncitor, a fost copleșit 
de tinerețea și entuziasmul 
reprezentanților celor peste 
1.900.000 de utemiști din pa
tria noastră. O impresie și mai

putemică a lăsat maturitatea 
cu cere gîndesc și vorbesc a- 
cești tineri.

De unde au primit ei aceas
tă zestre de înțelepciune, de 
gravă și adincă maturitate, in 
dezbaterea atîtor importante 
probleme ?

Căci, 
muntitoi 
Reșița, t 
lectiviști 
tori din 
studenți 
Cluj, au 
r.ozitate 
lucruri in 
dată puteau intr 
cicliștii. $i-au îi 
periențe din munca lor poli
tică, din neobosita strădanie 
de a contribui la făurirea unei 
economii și culturi noi, socia
liste.

Tineretul nostru are un țel 
clar, strălucitor : făurirea so
cialismului, alături de întregul 
popor, trecerea treptată la 
construirea comunismului.

Vastitatea și limpezimea 
planurilor elaborate de partid, 
minunata lui ideologie — 
marxism-leninismul — condu
cerea tineretului nostru 
către dascălul și părintele 
înțelept — iată care sînt 
voarele gindirii adinei și 
ture, ale tinereții și entuzias
mului.

intr-adevăr, tineri 
i din Hunedoara sau 
ractoriști și țărani co- 
din Bărăgan, învăță- 
Maramureș, elevi și 

din București sau 
vorbit cu o gravă se- 
și competență despre 

sfera cărora altă- 
ra numai spe- 
.mpărtășit ex-

de 
său 
iz

mă-

In cinstea zilei de 23 August, 
la Combinatul chimic de la Bor- 
zești a fost dată vineri in func
țiune cu 40 de zile înainte de 
termen, Uzina de sodă electro
litică cu o capacitate în prima 
etapă do 30.000 tone anual.

Noua unitate a industriei noa
stre chimice, construită cu spri
jinul Uniunii Sovietice - con- 
stind în utilaje și asistență teh
nică - va reaiiza produse nece
sare, industriei petrolului, colo- 
ranților, medicamentelor, pre
cum și pentru combaterea dău
nătorilor din agricultură.

In întrecerea pentrj reduce
rea termenului de dare în func
țiune au obținut succese de 
seamă echipele de montori con
duse de Ion Teodorescu și Ion 
Mihâi'ă, precum și maiștrii mon
tori Gheorghe Miu și Ion Stan.

★
In cinstea zilei de 23 August 

la blocul de ulei de la Rafinăria 
nr. 3 Teleajen a fost dată in 
producție noua instalație pentru 
fabricarea aditivului polirunc- 
țional denumit l.C.E.P. 6 B. A- 
cest produs de sinteză care 
pînă acum se importa, este fo
losit pentru îmbunătățirea uleiu
rilor minerale. Atit proiectul in
stalației cit și procesul tehnolo
gic do fabricare a aditivului cj 
fost elaborate de cercetători și 
prciectanți din țara noastră.

Capacitatea de producție 
instalației 
cerințele 
producerii 
griculturâ.
un grad ridicat de tehnicitate, 
procesul tehnologic fiind supra
vegheat cu ajutorul aparaturii 
automate.

Construirea și darea în folo
sință a instalației reprezintă 
incă o realizare importantă pe 
linia îndeplinirii sarcinii trasate 
de cel de-al lli-iea Congres al 
partidului care 
triei petroliere 
cării superioare 
de țiței.

a 
acoperă in întregime 
de aditivi necesari 
c-3 uleiuri pentru a- 
Instalația dispune de

a trasat indus- 
sarcina valorifi- 
a fiecărei tone

(Agsrpres)
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ale tinerilor oțelari
DEVA (de la coresponden

tul nostru). — In fața cuptoa
relor încinse, în secțiile la- 
minoarelor și furnalelor, pre
tutindeni. tinerii hunedoreni 
se străduiesc să dea în aceste 
zile care ne mai despart de 
ziua de 23 August, cît mai 
multe produse, pentru a cinsti 
cu noi realizări ziua eliberării 
patriei noastre. Am ales la în- 
tîmplare brigada prim topito- 
rului Ispas Iulian de ' la 
C.S.M. nr. 2. Cei 5 tineri lu
crau cu însuflețire.

— Ce realizări ați obținut 
pînă acum în întrecere ?

— Pînă astăzi. 13 august, 
4.450 tone oțel peste preve
derile planului. Din acestea 
320 tone au frtst date numai 
în luna august.

Pe platforma oțelăriei ..ve
chi", cum îi spun hunedore- 
nii, se lucrează cu același en
tuziasm, cu aceeași energie

Adunări consacrate 
aniversării 

patriei
In întreaga țară continuă 

să ailîe loc * "adunări consacrate 
celei de-a XVI-a aniversări a 
eliberării patriei noastre de 
sub jugul fascist.

La adunarea de la Uzinele 
„Republica" din Capitală, to
varășa Elena Lascu, membru 
al C. C. al P.M.R., secretar al 
Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.M.R., vorbind des
pre avîntul în muncă al po
porului nostru muncitor în 
vederea întâmpinării cu noi 
succese a măreței sărbători, 
a subliniat că printre între
prinderile fruntașe se numără 
și Uzinele „Republica", 
planul de producție a 
realizat pe primele opt 
ale anului cu 27 
inte de termen.

Luînd cuvîntul 
de la Fabrica 
„Gh. Gheorghiu-Dej“, 
Gheorghe Pană, 
Comitetului . "____  _
reșii al P.M.R., a arătat 
muncitorii acestei fabrici în
chină marii sărbători succe
sele obținute în întrecerea 
pentru depășirea planului, ob
ținerea de economii. De la în
ceputul anului aici s-au dat 
peste plan sute de mii de di
ferite confecții și s-au reali
zat peste plan circa 24.700.000 
lei economii, față de angaja
mentul ' *
lei.

Sute de 
binatului 
Scînteii" ;

eliberării 
noastre

tinerească. La unul din cup
toare lucrează brigada con
dusă de tînărul Constantin 
Turcitu.

— Au elaborat chiar acum 
o șarjă rapidă — cea de a 98-a 
din anul acesta.

L-am așteptat pe șeful bri
găzii pînă la terminarea 
schimbului.

— Cît ați realizat în schim
bul de astăzi ? — l-am între
bat pe Turcitu Constantin, în 
timp ce-și schimba hainele de 
protecție.

— Am depășit de două ori 
sarcinile de plan. Dar mai 
bine priviți pe grafic. De la 1 
august pînă astăzi am realizat 
planul lunar în proporție de 
117,5 la sută.

Am aflat apoi că de la Con
gresul Partidului încoace, adi
că, în lunile iulie și august, 
brigada utemfetului Turcitu 
Constantin nu a dat nici o 
șarjă necorespunzătoare, iar 
prețul de cost pe tona de oțel 
elaborată de brigada sa a fost 
redus cu 0,45 lei față de cel 
planificat.

Brigada de tineret „23 August 
de la secția monta j-sudură a
Uzinelor „Gh. Dimitrov“-Arad 
condusă de comunistul Petru So
le j-a-n este fruntașă în lupta pen
tru economii, în cinstea zilei de 

23 August.

Pe șantierul 
fabricii de hîrtie 

din Suceava
Și constructorii de pe șan* 

tierul Combinatului de celu
loză, hîrtie și saci de hîrtie 
din SUCEAVA întîmpină săr
bătorește ziua de 23 August. 
Cu fiecare zi pe acest șantier 
se conturează tot mai bine si
luetele unor importante obiec
tive cum sînt fabrica de hîr
tie cu secțiile anexe, fabrica 
de saci și pungi etc.

Constructorii raportează că 
din angajamentul anual do 
1.200.000 lei au realizat pini 
acum peste plan economii la 
prețul de cost dc 1.055.000 da

de

la 
de

zile

Aici 
fost 

luni 
îna-

adunarea 
confecții 

tov. 
secretar al 

orășenesc Bucu- 
că

anual de 35.000.000

î lucrători ai Com- 
Poligrafic „Casa 

au participat la a- 
dunarea în cadrul căreia a 
vorbit despre însemnătatea 
zilei de 23 August tov. Anas
tasie Fotache, membru în Bi-

roul Comitetului orășenesc 
■București al P.M.R.

Tov. Liviu Constantinescu, 
prim-secretar al Comitetului 
raional Grivița Roșie al P.M.R. 
a luat cuvîntul în cadrul adu
nării de la Atelierele C.F.R. 
„Grivița Roșie".

Tov. Feher Andrei, secretar 
al Comitetului regional Stalin 
al P.M.R. a vorbit la Uzinele 
de autocamioane ..Steagul Ro
șu “ din Orașul Stalin, despre 
importanța acestei zile.

In cadrul adunării de la 
Fabrica „Țesătura" din Iași a 
luat cuvîntul tov. Octav Ba- 
ghiu, secretar al Comitetului 
orășenesc Iași al P.M.R.

La adunarea colectivului 
Uzinelor „Herbak Ianoș“ din 
Cluj a vorbit tov. Baloch Ar- 
cadie, secretar al Comitetului 
de partid al uzinelor. El a a- 
rătat că muncitorii de aici au 
dobîndit în acest an succese 
însemnate, dînd peste plan 
50.000 perechi de încălțăminte 
și realizînd economii de peste 
6.000.000 lei.

Despre cea de-a 16- a ani
versare a eliberării 
de sub jugul fascist 
rențiat la Uzinele 
putere" din Craiova 
stantin Babălău, 
Comitetului regional Craiova 
al P.M.R.

Asemenea adunări au mai 
avut loc și în alte numeroase 
întreprinderi și instituții din 
întreaga țară, printre care fa
bricile „Partizanul Roșu“ și 
„Timpuri Noi“ din Orașul Sta
lin, „Textila Roșie" și „Mol- 
dova-tricotaje“ din Iași, „Teh- 
nofrig" și „Armătura" din 
Cluj și altele.

(Agerpres)

Se întrec 
inovatorii

CLUJ (de la coresponden
tul nostru). — în orașul Cluj 
mișcarea de inovații capătă în 
întrecere cu caracter de masă. 
La concursul de invenții și i- 
novații organizat în 21 de în
treprinderi din orașul Cluj, 
participă 520 de tineri. Ei se 
străduiesc să realizeze inovații 
care să perfecționeze continuu 
procesul de producție, ușurînd 
îndeplinirea sarcinilor trasate 
de cel de-al III-lea Congres 
al partidului.

Pînă în prezent au fost ac
ceptate și aplicate în produc
ție 102 inovații ale tinerilor 
care aduc anual economii an- 
tecalculate în valoare de a- 
proape 670.000 lei. Numai ino
vația tînărului Emanoil Man 
de la fabrica de porțelan a- 
duce economii anuale de 39.000 
lei.

Tînărul Mihai Moldovan, șef 
de echipă la Uzine'e Chi- 
mice-Turda , urmărește cu a- 
tenție desfășurarea procesu

lui tehnologic.
Foto : 5. STEINER

Romîniei 
a confe- 
„Electro- 
tov. Con- 

secretar al.

Un nou succes al științei sovietice
pe drumul cuceririi spațiului cosmic

în U.R. S. S. a fost lansată
cea de-a doua navă cosmică

fContinuare în pag. 5-a)
ION BRAD

\ Un aspect ol sălii în timpul lucrărilor -- Congresului,

• NAVA SATELIT S-A PLASAT
PE ORBITĂ • Cabina adăpostește animale 
de experiență • Greutatea navei-satelit fără 
ultima treaptă a rachetei purtătoare este de 
4600 kg. • Pe bord sînt instalate un radio- 
emițător, aparata} radiotelemetric, un sistem 

de radiotelevizfrme
MOSCOVA 19 (Agerpres). — TASS transmite:
In conformitate cu planurile de cercetare a spațiului cosmic, la 

19 august 1960 în Uniunea Sovietică a fost lansată cea de-a doua 
navă cosmică pe o orbită de satelit al Pămînțului. Scopul principal 
al lansării îl constituie studierea în continuare a unor sisteme care 
să asigure condiții normale de viață pentru om, precum și secu- 
ritatea zborului lui și a înap oierii pe Pămînt.

Cabina, care este dotată cu toate cele necesare viitorului zbor 
al omului, adăpostește animale de experiență, inclusiv doi cîini cu 
numele de „Stielka"* și „Belka“.

In cursul zborului navei-satelit vor fi efectuate diverse experiențe 
medico-biologice și va fi înfăptuit un program de cercetări științifice 
asupra spațiului cosmic.

Cea de-a doua navă-satelit sovietică s-a plasat pe o orbită 
cvasicirculară la o altitudine de aproximativ 320 km.

Perioada inițială de revoluție a navei-satelit este de 90’36”, încli
narea orbitei ei față de planul ecuatorului este de 65 qrade. 
Greutatea navei-satelit fără ultima treaptă a rachetei purtătoare 
este de 4600 kg.

Pe bordul navei-satelit s-au instalat un rodioemițător „Signal" 
care lucrează pe frecvența de 19,995 Mhz, aparatajul radioteleme
tric necesar transmiterii pe Pămînt a informațiilor cu privire la sta- 
rea animalelor de experiența și la funcționarea tuturor sistemelor 
instalat^ la bordul satelitului.

Nava-satelit este prevăzută cu un sistem de radioteleviziune pen
tru observații asupra comportării animalelor.

După cum reiese din datele preliminare, toate sistemele instalat* 
la bordul navei-satelit funcționează normal.

Indicăm mai jos unele din punctele în regiunea cărora trece 
nava-satelit (ora Moscovei) :
Roma - ora, 14,49 ; Moscova - 14,55 ; Tokio =? 15,12 ; Paris s 
16,22 ; Leningrad - 16,28 ; Șanhai =? 16,44 j Hanoi - 18,18.

IA



Lucrările Congresului al III-lea al U. T. M.
Raportul Comisiei Centrale de Revizie

Raportor tovarășul Vasile Neagoe
Raportul Comitetului Central al Uniu

nii Tineretului Muncitor a scos In evi
dență contribuția importantă adusă de 
tineretul patriei noastre, sub conducerea 
organizațiilor de partid, în opera de fău
rire a socialismului în Republica Populară 
Romînă și a prezentat sarcinile ce revin 
utemiștilor, întregului nostru tineret în 
lupta pentru înfăptuirea istoricelor hotă
rîri adoptate de cel de-al III-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Romîn, care des
chid poporului muncitor perspectiva lumi
noasă a victoriei depline a socialismului 
și a trecerii treptate la comunism.

în perioada la care se referă rapor
tul, Comisia Centrală de Revizie a veri
ficat gospodăria financiară a Uniunii Ti
neretului Muncitor și modul în care au 
fost rezolvate scrisorile și sesizările tine
retului adresate organelor centrale ale 
U.T.M.

Pe baza reviziilor efectuate, Comisia 
Centrală de Revizie raportează Congre
sului că activitatea bugetară și financiară 
a Comitetului Central s-a desfășurat în 
deplină concordanță cu sarcinile care au 
stat în fața Uniunii Tineretului Munci
tor. Au fost asigurate mijloacele mate
riale necesare bunei desfășurări a acti
vității politico-organizatorice a Uniunii 
Tineretului Muncitor, funcționării cores
punzătoare a aparatului său, a propagan
dei și presei de tineret și copii, precum 
și pentru perfecționarea continuă a cadre
lor organizației U.T.M.

Planurile de venituri și cheltuieli au 
fost întocmite cu mai multă chibzuință, 
reușindu-se să se aprecieze mai bine re
sursele și nevoile financiare ale Uniunii 
Tineretului Muncitor și să se asigure 
acoperirea acestor nevoi prin folosirea 
mai economicoasă a fondurilor.

Veniturile Uniunii Tineretului Munci
tor au crescut In 1959 cu 24.9*« față de 
1956. Ca rezultat al îmbunătățirii muncii 
de educație, al creșterii conștiinței politice 
a membrilor Uniunii Tineretului Munci
tor și al răspunderii acestora fată de 
îndeplinirea îndatoririlor statutare, s-au 
obținut succese importante în privința în
casării cotizațiilor. în prezent, numărul 
membrilor Uniunii Tineretului Muncitor 
care plătesc cu regularitate cotizația a 
crescut cu aproape 30% fată de anul 
1956. Sînt regiuni ca Pitești, Galati și al
tele în care peste 91% din membrii orga
nizației noastre plătesc cu regularitate co
tizația. De asemenea, în unele raioane și 
orașe cum sînt de pildă raioanele Cîm- 
pina, Cislău, Horezu, Gura Jiului, orașul 
Galați și altele peste 96 la sută dintre 
utemiști plătesc cu regularitate cotizația 
de membru.

Cu toate rezultatele bune obținute, tre
buie arătat însă că mai sînt încă organi
zații U.T.M. care desfășoară o slabă mun
că politică pentru încasarea cotizației, se 
ocupă insuficient de educarea utemiștilor 
pentru îndeplinirea acestei îndatoriri sta
tutare. In unele regiuni, ca de exemplu. 
Oradea, Iași, Stalin și altele numai 80—82% 
cintre utemiști plătesc cu regular.'.ate co
tizația. '

Unele comitete raionale și orășenești 
U.T.M. nu acordă suficientă atenție înca
sării cotizațiilor în conformitate cii preve
derile statutului Uniunii Tineretului Mun
citor, nu se îngrijesc de lichidarea întîr- 
zierilor în strîngerea și depunerea cotiza
ției de către unele organizații de bază 
U.T.M.

Organele și organizațiile U.T.M. pot ob
ține rezultate și mai bune în ce privește 
achitarea și depunerea cu regularitate a 
cotizațiilor de U.T.M., intensificînd în
deosebi munca de educație comunistă a 
membrilor Uniunii Tineretului Muncitor 
și acordînd o mai mare atenție evidenței 
și controlului.

Cuvîntul tovarășului Toma Marinescu
Raportul Comitetului Central ne-a înfă

țișat un amplu tablou al participării en
tuziaste a tineretului, alături de întregul 
popor, la înfăptuirea politicii partidului, la 
opera de construire a socialismului în 
R.P.R.

Cu o deosebită înflăcărare a întîmpinat 
tineretul din București Istoricele hotărîri 
ale Congresului al III-lea al P.M.R. In pre
zent el muncește cu tot entuziasmul, pri
ceperea șl forțele sale, alături de întregul 
popor muncitor, pentru traducerea lor în 
viață.

în perioada la care se referă raportul 
C.C., Comitetul Orășenesc U.T.M Bucu
rești s-a preocupat de îmbunătățirea mun
cii organelor și organizațiilor U.T.M. în 
vederea sporirii contribuției tineretului la 
realizarea șl depășirea sarcinilor de pro
ducție.

în centrul atenției Comitetului Orășe
nesc U.T.M. a stat antrenarea tineretului 
la întrecerea socialistă organizată de sin
dicate. Ca urmare, numărul tinerilor mun
citori din întreprinderile Capitalei cuprinși 
în întreceri se ridică anul acesta la peste 
58.000 din care 19.500 au fost declarați 
fruntași în producție.

Multi tineri fruntași in producție au fă 
cut în focul întrecerii socialiste propuneri 
valoroase privind îmbunătățirea procesu
lui de producție, devenind purtători ai cer
tificatului de inovator și raționalizator.

Pe baza hotărîrilor Congresului al 
III-lea al P.M.R. sarcina noastră este să 
ridicăm pe o treaptă mai înaltă participa
rea tineretului la întrecerea socialistă, ri 
dicarea tinerilor rămași în urmă lâ nivelul 
fruntașilor, să dezvoltăm la flecare tînăr

Datorită faptului că veniturile Uniunii 
Tineretului Muncitor au crescut în această 
perioadă, s-a creat posibilitatea dezvol
tării activității în diferite sectoare impor
tante ale muncii U.T.M., realizării unui 
buget echilibrat, fondurile fiind tot mai 
bine gospodărite și îndreptate în primul 
rînd spre nevoile cele mai importante.

Astfel, peste 80% din cheltuielile efec
tuate în cursul anului 1959 au fost des
tinate activității comitetelor regionale, ra
ionale și orășenești U.T.M., îndeosebi pen
tru seminariile cu secretarii și membrii 
comitetelor organizațiilor U.T.M., pregăti
rea și perfecționarea propagandiștilor, in
structorilor de pionieri și activiștilor ex
trabugetari. Aceasta reflectă preocuparea 
crescîndă a Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Muncitor pentru întărirea și 
lărgirea activității organelor locale U.T.M., 
pentru îmbunătățirea activității organiza
țiilor de bază.

Majoritatea organelor locale ale U.T.M. 
au folosit cu grijă fondurile alocate. Unele 
comitete regionale cum sînt Pitești, Ploești 
și altele au îndeplinit în întregime pla
nul de pregătire a cadrelor pe anul 1959. 
Sînt însă unele comitete regionale U.T.M. 
care nu se preocupă ta suficientă măsură 
de folosirea justă a fondurilor, realizînd 
așa-zise „economii- prin neindeplinirea In 
întregime a sarcinilor politice și organi
zatorice. Așa. de pildă, Comttetele regio
nale U.T.M. Craiova, Hunedoara și Auto
nomă Maghiară nu au folosit in cursul 
anului 1939 decit aproximativ W • din 
fondurile alocate pentru perfecționarea ca
drelor, un număr important de cadre ne
primind ajutorul politie necesar todeplmi- 
rii sarcinilor in bune corcituri.

In acelaș; timp, trebuie sublimat ca po
zitiv faptul că în ultimul an au scăzut cu 
peste 30* • față de anul 1956 ebeituielrie 
admlmstrativ-gospoăăreșu ale UTIL, 
ceea ce a taiesnit posibilitatea folosirii 
fondurilor emnomtstte pentru dezvoltarea 
activități: polinco-acgan^aicrice a organi
zației noastre.

Rezultatele bure obținute ta întărirea 
discipline: financiare și ta gospodărirea 
cu grijă a fondurilor Umunu Tineretului 
Muncitor se datorase ta primul riad 
îndrumării pe. .’ranente și ta acest dome
niu de activitate a organelor U.T.M. de 
către organele de partid. precum și fap
tului că a crescut preocuparea C.C. al 
U.T.ăL pentru îndrumarea și controlul 
murat gospodărești.

Tovarăși.

în perioada dintre cele două congrese 
numerota cnem muncitori, țărani, ștudenți 
Șl ele— au adresat Comitetului Centra! al 
Uniunii Tineretului Muncitor, redacțiilor 
publicațiilor pentru tineret și copii un nu
măr însemnat de scrisori.

Un număr mare din aceste scrisori ex
primă satisfacție și bucuria tineretului 
față de r.orârinle și măsurile luate de 
Partidul Muncitoresc Romîn pentru con
struirea socialismului ta ridicarea nivelu
lui de trai al celor ce muncesc, hccărirea 
de a munci cu însuflețire pentru a-și 
aduce o contribuție tot mai mare la înfăp
tuirea politicii înțelepte a partidului. Alte 
scrisori semnalează unele lipsuri din dife
rite sectoare de activitate, precum și o 
serie de deficiențe din viața și activitatea 
unor organizații U.T.M., cuprinzînd pro
puneri de lichidare a acestor lipsuri.

în scrisorile adresate Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Muncitor, ti
nerii fac prețioase sugestii pentru îmbună
tățirea activității în producție, pentru ri
dicarea calificării profesionale a tineretu
lui, pentru îmbunătățirea conținutului 
muncii organizațiilor U.T.M. etc.

Numărul mare de scrisori adresate de 

răspunderea pentru îndeplinirea angaja
mentelor luate, combătînd manifestările 
de birocratism și formalism în antrena
rea tineretului la întrecerea socialistă.

Așa cum se arată în raportul C.C. al 
U.T.M. una din formele specifice și 
eficace de antrenare a tinerilor în între
cere o reprezintă brigăzile organizate de 
U.T.M. în întreprinderi. Și ta Capitală, 
ca urmare a ajutorului permanent primit 
de organizațiile U.T.M., din partea orga
nizațiilor de partid. In îmbunătățirea ac
tivității brigăzilor, marea majoritate a 
acestora își îndeplinesc și depășesc cu 
regularitate sarcinile de producție.

Astfel, putem raporta Congresului că 
cele 2.253 brigăzi care cuprind 25.000 ti
neri și cele 1.000 posturi utemiste de con
trol ce cuprind 6.000 tineri, obțin rezul
tate tot mai bune în producție datorită 
unei mai bune organizări a muncii șl în 
urma aplicării unor metode și procedee 
tehnice înaintate.

în cinstea celui de-al III-lea Congres 
al partidului, 546 brigăzi de producție ale 
tineretului au devenit colective fruntașe 
în muncă.

Pentru îmbunătățirea continuă a acti 
vității brigăzilor de producție este nece 
sar să întărim colaborarea cu organiza
țiile de sindicat în probleme ca : urmă
rirea rezultatelor, răspîndirea experienței 
și stimularea brigăzilor fruntașe. Pentru 
aceasta este necesar ca organele sindi 
cale să ajute mai mult brigăzile de pro
ducție ale tineretului, asigurînd îndruma
rea lor din partea cadrelor tehnice caii 
ficate șl a muncitorilor cu experiență.

Raportul C.C. al U.T.M. subliniază pe 
bună dreptate rolul important pe care 11 

către tineri organelor Uniunii Tineretului 
Muncitor constituie o manifestare a încre
derii pe care tineretul o are îțs organiza
ția noastră, dovedește creșterea continuă 
a conștiinței socialiste a tineretului nostru, 
dorința sa fierbinte de a. participa activ, 
alături de toți oamenii muncii, la înfăp
tuirea politicii partidului, la construirea 
unei vieți din ce în ce mai fericite șl îm
belșugate.

Comitetul Central a acordat mai multă 
atenție rezolvării operative a scrisorilor și 
sesizărilor tineretului. Pentru aceasta apa
ratul Comitetului Central, al comitetelor 
regionale, raionale și orășenești U.T.M. a 
primit sarcina de a se ocupa cu mai multă 
răspundere de rezolvarea scrisorilor în 
termenul prevăzut de hotărîrile partidului 
și guvernului, cercetînd amănunțit, la 
fața locului sesizările făcute. S-a introdus 
o evidență clară, care oferă posibilitatea 
urmăririi mai operative a rezolvării scri
sorilor și sesizărilor primite. S-a întărit 
controlul asupra felului cum se îndepli
nesc aceste sarcini.

Cu toate că ta munca de rezolvare a 
scrisorilor s au obținut succese Impor
tante, se mai manifestă totuși unele lip
suri. Astfel, rezolvarea unora dintre scri
sori și sesizări întîrzie în mod nejustificat 
îndeosebi la Comitetele reg'onale U.T.M. 
Ploești și București, ceea ce a făcut ne
cesară ta repetate rtaduri intervenția 
Comitetului Central al U.T.M.

Urmând exemplul partidului nostru, 
care acordă o atenție deosebită rezolvă
rii scrisorilor și sec zărilor oamenilor mun
cii. este necesar ca ta viitor organele 
U.TJ4. să dea dovadă de și mai multă 
răspundere ta rezolvarea scrisorilor și te- 
sizăruor primite, țintad scama că acestea 
au o mare însemnătate pentru cunoașterea 
și rezolvarea problemelor care preocupă 
tineretul, pentru întărirea continuă a lec
turii organelor și organrâațiiloe U.T.M. ea 
mase’» de tineret.

♦
Acestea au fost pr.ncpalele problerse 

de care s-a ocupat. potrivit prevederilor 
Statutului organizației noastre. Corrra 
Ceatralâ de Revizie In per.oada care s-a 
scurs de la cei de-al Il-lea Cererea al 
Uniunii Tineretului Muncitor.

Constatările făcute cu ocazia reviziilor 
au fost prezentate Comitetului Central al 
U.TAL, care a luat mâsurile corespunză
toare.

Comisia Centrală de Revizie în activi
tatea sa a avut și unele lipsuri, mai ales 
în primul an după alegerea sa. Deșc in 
planurile sale s-a prevăzut efectuarea de 
revizii periodice. Ia termene precise, co
misia nu Ie-a realiza; pe toate in terme
nele prevăzute. Trebuie arătat, de ase
menea. că sesizările și propunerile eoeâ- 
siei au fost făcute uneori cu întirxere. 
că o parte din membrii săi nu r.-au adus 
contribuția cuvenită la îndeplinirea sar
cinilor încredințate.

în viitor. Coexista Centrală de Revise 
pe care o va alege Coecrescl nrrr— v> 
tretoi să dea *fcva*ă de =a»*=-Xl exi
gentă în indepnmrea sarr.n Irr ee-i revia 
potrivit Statutului n TîaeretaM
Muncitor, adueîndu-șî astfel eoetrtbcna sa 
la îmbunătățirea activității organizattet 
noastre.

Ne exprimăm convingerea că lucrării* 
Congresului nostru, hotărîrile pe care Ie 
va adopta vor duce la mobilizarea și mai 
activă a tineretului la lupta întreg, lui 
popor pentru îndeplinirea mărețelor or ec- 
tive trasate de cel de-al III-lea Congres 
al partidului, pentru victoria deplină a 
construcției socialiste, pentru înflorirea 
scumpei noastre patrii - Republica Popu
lară Romînă.

au posturile utemiste de control în dezvol
tarea atitudinii noi, socialiste, a tineretului 
muncitoresc față de muncă și de avutul 
obștesc, în întărirea disciplinei de produc
ție și în combaterea hotărîtă a oricăror 
manifestări de chiul, indisciplină, risipă și 
neglijență. Pe baza îndrumărilor C.C. al 
U.T.M. și ale Comitetului Orășenesc Bucu
rești al P.M.R. noi am acordat în ultima 
perioadă o atenție tot mai mare posturilor 
utemiste de control. In anii din urmă 
aceste colective entuziaste și combative 
de tineri și-au îmbunătățit activitatea spo- 
rindu-și contribuția la folosirea resurselor 
Interne, la realizarea de economii, la creș
terea productivității muncii și reducerea 
prețului de cost, ajutînd prin propuneri, 
inițiative, critici, la întărirea gospodăririi 
socialiste a întreprinderilor precum și a 
secțiilor și atelierelor.

Hotărîrile adoptate de cel de-al III-lea 
Congres al P.M.R. au dat întregului popor 
o perspectivă limpede și însuflețitoare, 
un măreț program de muncă și luptă pen
tru dezvoltarea economiei și culturii na
ționale, pentru creșterea bunăstării oame
nilor muncii.

Datorită grijii partidului, muncii harni
ce a sutelor de mii de bucureșteni tineri 
și vîrstnici, orașul București, Capitala 
scumpei noastre patrii, devine pe zi ce 
trece tot mai frumos. Și acest fapt con
stituie un imbold pentru cei peste 150.000 
utemiști, pentru întreg tineretul din Capi
tală care va fi și în viitor unul din deta
șamentele de frunte ale tineretului nostru 
și își va dărui toate forțele, tot entuzias
mul luptei pentru înfăptuirea mărețului 
program al partidului. 

importanța pe care o are stimularea, 
popularizarea inițiativelor valoroase în 
producție ale tinerilor. El a dat ca exem
plu succesul inițiativei născute pe șan
tier, cu privire la reducerea consumului 
specific de materiale, inițiativă care a 
fost deja aplicată de circa 1.500 tineri în
cadrați în 81 brigăzi, realizîndu-se eco
nomii de peste 800.000 lei.

Ocupîndu-se în continuare de problema 
pregătirii profesionale a tinerilor, vorbi

Raportul de activitate al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Muncitor 
prezentat Congresului a făcut un amplu 
bilanț al contribuției aduse de utemiști 
Si tineri, alături de întregul nostru popor 
muncitor în lupta pentru construirea so
cialismului.

Datorită muncii politice desfășurată de 
organizația regională U.T.M. Stalin, sub 
conducerea organizațiilor de partid, pen
tru educarea tineretului în spiritul dra
gostei și al respectului față de muncă, ti
neretul nostru participă activ la îndepli
nirea sarcinilor economice, la creșterea 
producției, a productivității muncii, la 
realizarea de însemnate economii.

Unul din principalele rezultate ale ac
tivității organelor și organizațiilor U.T.M. 
din regiune, este participarea în masă și 
cu avînt sporit a tinerilor muncitori la 
întrecerea socialistă.

In focul întrecerii socialiste, din rîndul 
tinerilor muncitori chimiști s-au ridicat 
lună de lună numeroși fruntași în pro
ducție.

Astăzi, în întreprinderile chimice din 
regiune activează 122 brigăzi de tineret 
și 65 posturi utemiste de control, al căror 
aport la îndeplinirea și depășirea planu
lui de producție este tot mai mare.

Brigăzile de tineret din industria chi
mică a regiunii noastre și-au depășit sar
cinile în producție, reușind totodată să 
cea peste plan în primele 6 luni ale anului 
1960, 2.000 tone produse chimice, a căror 
yaloare se ridică la peste 5.000.000 lei.

în cuvîntul său tov. Sterie Icălaș s-a 
referit la activitatea organizației U.T.M. 
din gospodăria colectivă din comuna Po
iana Mare, regiunea Craiova, care sub 
conducerea permanentă a organizației de 
cartid din gospodărie, ia parte activă la 
munca pentru dezvoltarea și consolidarea 
gospodăriei colective.

Vorbitorul a subliniat experiența orga- 
mzației U.T.M. în mobilizarea tineretului 
ta dezvoltarea sectorului zootehnic. La 
L-demnul organizației de partid, organiza
ția C.T.M. a propus pe cei mai pricepuți 
ta harnici utemiști și tineri pentru a 
-rma cursurile de calificare în meseria

Salutul F. M. T. D. rostit de Suar Suroso
Dragi prieteni.
.In pru"--_l riad. permiteti-mi să vă 

tracer t călduroase salutări frățești din 
rartea Feânțe Mondiale a Tineretului 
>pon: r prin tuturor tinerilor 

Bepcbfea Populară Romînă.
Dumneavoastră trăiți o perioadă de im- 

-S .orică. de desăvîrșire a construc
ției socialiste in Rominia, de aceea Con
gresul vostru are o însemnătate deosebi
tă- E_ are. de asemenea, o mare impor
tare ntemaponală, deoarece tineretul 
rc~r $; organizația sa — Uniunea Tine- 
retukn Muncztor — și-au adus și își aduc 
o ecetr-.bc ue însemnată in mișcarea in- 
tem&txcală de uneret.

Ntx. tinâra generație dm întreaga lume, 
sîntem cei mai mteresați în apărarea pă
cii. în apărarea acestor am minunați din 
viața noestrâ*

In omtinuare vorbitorul a arătat că 
^în epoca nrastră războiul nu mai repre
zintă o fatalitate. Coexistența pașnică a 
devenit o necesitate vitală pentru toate 
popoarele, indiferent de regimul social in 
care tri.ese. Dezarmarea generală și to
tală este o cerință urgentă și imediată 
pentru a apăra omenirea de o catastrofă 
atomică*.

.JMTD — a arătat vorbitorul — con
sideră că responsabilități noi și din ce 
in ce mai mari revin întregii mișcări de

Printre obiectivele industriale ce s-au 
înălțat ta ani: regimului democrat popu
lar, prin grija partidului si cu ajutorul 
frățesc primit din partea Uniunii Sovie
tice, stat ta Uzinele textile „Moldova- din 
Botoșani.

Uzina noastră dezvoltat an de an, 
iar ca urmare a introducerii tehnicii noi. 
îmbunătățirii tehnologiei ta aplicării me
todelor avansate de muncă, volumul pro 
ducției uzinei a crescut față de anul 1950 
de 8 ori.

Frumoasele succese obțtaute de uzina 
noastră ta creșterea producției și Îmbună
tățirea continuă a calității produselor, se 
datoresc muncii entuziaste a întregului 
nostru colectiv de muncitori, tehnicieni ș; 
ingineri, dintre care peste 80 la sută sînt 
tineri.

Noi acordăm o atenție tot mal mare 
muncii de ridicare a calificării profesio
nale a tineretului Un mare ajutor în 
această muncă l-a constituit pentru noi 
faptul că ta ultimii ani majoritatea ti

torul a arătat că anul acesta au funcționat 
la Onești 16 cursuri de ridicare a califi
cării profesionale, absolvite de 250 tineri. 
Alți 500 de tineri muncitori frecventează 
învățămîntul seral și fără frecvență. La 
termocentrala Borzești, cursurile profe
sionale sînt frecventate de 170 tineri din 
totalul de 230. Au mai funcționat și 13 
cursuri de perfecționare pentru instala
tori, fierari, betoniști etc.

După cum vedeți, a spus tov. Bucelea,

Cuvîntul tovarășului Gheorghe Matei
, Una din preocupările de seamă ale co
mitetului regional U.T.M., a organelor 
și organizațiilor de bază U.T.M., a fost 
și este continua ridicare a măiestriei pro
fesionale a tinerilor muncitori ce lucrează 
în industria chimică.

Biroul comitetului regional U.T.M. a 
analizat în repetate rtaduri activitatea 
organizațiilor U.T.M. din aceste cen
tre ale industriei chimice și a adoptat 
măsuri corespunzătoare pentru continua 
îmbunătățire a activității tinerilor mun
citori în producție și îndeosebi, pentru 
ridicarea calificării lor profesionale. Una 
din aceste măsuri a fost înființarea unor 
cursuri de îmbogățire a cunoștințelor pro
fesionale ale tinerilor muncitori.

în afara acestor forme organizate de 
ridicare a calificării profesionale a tine
retului din industria chimică, organiza
țiile U.T.M. au inițiat și alte acțiuni. Ast
fel, sub conducerea organizațiilor de par
tid și cu sprijinul cabinetelor tehnice, în 
adunările generale deschise ale organi
zațiilor U.T.M. au fost expuse conferințe 
și referate pe diferite teme cum ar fi: 
„Cunoașterea temeinică a procesului de 
producție și a elementelor lui componente, 
căile de reducere a consumurilor speci
fice" etc. De asemenea, ta cadrul „Joilor 
tineretului" au fost organizate concursuri 
pe teme profesionale : „Să ne cunoaștem 
mașina, laboratorul, uzina", „Cine cunoaș
te meserie, cîștigă" și altele. Convorbirile 

Cuvîntul tovarășului Sterie Icălaș
de crescător de animale. Aceștia au fost 
promovați în munci de răspundere ca: 
brigadieri, șefi de echipă, șefi de ferme 
zootehnice și purtători de atelaje.

Nu de mult, noi am propus consiliului 
de conducere al gospodăriei să repartizeze 
mai mulți tineri în munca de crescători 
de animale, în special la tineretul ovin și 
bovin. Propunerea noastră a fost primită 
și aprobată cu căldură de organizația de 
partid și de consiliul de conducere. La in
dicațiile specialiștilor, și prin grija tine
rilor crescători de animale, s-a reținut 
din prăsilă proprie tineretul bovin, porcin 
și ovin, pentru dezvoltarea sectorului zoo

mocratice de tineret. în lupta pentru pace, 
dezarmare și coexistență pașnică. Politica 
de colaborare și unitate este unicul drum 
ce trebuie urmat de organizațiile interna
ționale de tineret.

Tendința mișcării internaționale de ti
neret se caracterizează în zilele noastre 
prin creșterea forțelor iubitoare de pace, 
anticoloniale și democratice, și prin do
rința de colaborare și înțelegere reci
procă.

întreaga viață a Federației noastre a 
fost întotdeauna caracterizată de o atmo
sferă de unitate, colaborare și înțelegere".

Vorbitorul a subliniat câ tineretul romîn 
a adus o contribuție importantă la aceas
tă cauză" Va rămîne treaz în amintirea 
noastră faptul că tineretul romîn a con
tribuit la succesele celui de-al IV-lea 
Festival Mondial al Tineretului și Studen
ților și la succesul celui de-al III-lea 
Congres al F.M.T.D. care au avut loc la 
București.

Din inițiativa U.T.M. și a U.A.S.R. a 
avut loc la București la începutul acestui 
an, Intîlnirea balcano-adriatică a tinere
tului și studenților.

Intîlnirea s-a bucurat de un frumos 
succes și a constituit un pas înainte pe 
linia măririi contribuției tineretului și 
studenților din această regiune la trans
formarea acestei părți a lumii într-o re
giune de prietenie și înțelegere reciprocă 

Cuvîntul tovarășei Aspazia Pricop
nerilor muncitori au avut posibilitatea să 
se califice ta școala profesională de pe 
lingă uzina noastră, astfel că noi am reu
șit să-l cunoaștem pe aceștia încă din 
timpul școlii.

In uzină se organizează cu regularitate 
recenzii, simpozioane, concursuri pe dife
rite teme tehnice și de producție, la care 
participă majoritatea tinerilor. Cabinetul 
tehnic a întocmit un plan de expunere a 
unor conferințe tehnice, iar organizațiile 
U.T.M. și comitetul sindical au asigurat 
popularizarea lui ta toate secțiile uzinei și 
mobilizarea muncitorilor pentru a parti
cipa ta număr cît mal mare la aceste ex
puneri. In programele de lucru ale brigă
zilor de producție ale tineretului este pre
văzută studierea cărților tehnice de spe
cialitate. iar cu ocazia consfătuirilor de 
brigadă, cu ajutorul maiștrilor care răs
pund de îndrumarea brigăzii, se lămuresc 
problemele care sînt mai greu de înțeles 
și se stabilesc măsuri de aplicare în prac
tică a celor învățate. 

Cuvîntul tovarășului Florea Ristache

avem toate condițiile pentru a învăța. Dar 
trebuie să spunem că organizația U.T.M. 
nu a depus o muncă îndeajuns de cuprin
zătoare pentru a îndruma către cursurile 
existente un număr cît mai mare de ti
neri și pentru ca rezultatele obținute la ■, x 
învățătură să fie dintre cele mai bune. 
Sîntem hotărîți ca pe viitor să muncim 
mai bine pentru îndeplinirea sarcinilor de 
a contribui la ridicarea calificării tinere
tului.

cu inovatorii, cu fruntași în producție, 
schimburile de experiență, cum au fost 
cele de la Combinatul nr. 1 Făgăraș, au 
contribuit de asemenea, la creșterea inte
resului tinerilor muncitori pentru a-ri» A 
însuși temeinic profesia aleasă.

In munca de ridicare a calificării 
fesionale a tineretului, multe organizații 
U.T.M. din întreprinderile chimice din re- .. 
giunea noastră au acumulat o bună ex
periență.

Preocuparea pentru ridicarea neîncetată 
a nivelului tehnico-profesional al tineri
lor muncitori, a avut drept rezultat nu 
numai îmbunătățirea continuă a activi
tății lor în producție ci și creșterea inte- jg 
rosului lor pentru mișcarea de inovații și 
raționalizări. Ca urmare, în ultimul timp 
în industria chimică a regiunii s-au ridi
cat peste 250 tineri inovatori care numai 
în acest an au făcut 120 propuneri de ino
vații și raționalizări. Dintre acestea 98 
sînt aplicate în producție și au o eficacita
te economică antecalculată de aproxima
tiv 1.500.000 lei.

Insușindu-ne cu entuziasm mărețele 
obiective stabilite de Directivele celui 
de-al III-lea Congres al P.M.R., sîntem 
hotărîți să muncim și în viitor cu abne
gație alături de întregul popor muncitor, 
sub conducerea încercată a partidului < 
pentru înfăptuirea cu succes a prevede
rilor minunatului program de desăvîrșire 
a operei de construcție a socialismului în 
patria noastră.

tehnic. Au fast organizate tabere de 
vară pentru pășune și s-au creat condi
țiile de însilozare a cîte nouă tone de 
furaj pentru fiecare vită mare.

In încheierea cuvîntului său vorbitorul 
a spus : Vom lupta din toate puterile 
noastre tinerești pentru traducerea în 
viață a istoricelor hotărîri ale celui de al 
III-lea Congres al partidului nostru, cît 
și a hotărîrilor ce le va adopta actualul 
Congres al U.T.M., și ne vom pregăti pen
tru a deveni cadre de nădejde în urcușul 
nostru sigur spre culmile însorite ale vii
torului socialist și comunist, spre care ne S(, 
călăuzește partidul.

rnt

în care să nu existe arme nucleare și baze 
de rachete. Nu a existat nici o acțiune 
a F.M.T.D. la care tineretul romîn să nu-și 
fi adus contribuția sa prețioasă și profit 
de acest prilej pentru a aduce Încă o da:â 
mulțumiri călduroase din partea Secreta
riatului F.M.T.D. Problema colaborării și 
înțelegerii reciproce devine din ce în ce 
mai însemnată pentru mișcarea internațio
nală de tineret. De aceea F.M.T.D. sprijină 
din plin inițiativa tineretului sovietic de a 
se convoca un Forum mondial al tineretu
lui la Moscova. Sperăm că alte organizații 
internaționale ca : Adunarea Mondială a 
Tineretului, Uniunea Internațională a Ti
neretului Socialist etc., nu vor continua 
să ducă politica Războiului rece și se vor 
alătura dorinței tinerei generații de a co
labora în cadrul acestei inițiative a tine
retului sovietic.

Sîntem conștienți de sarcinile importan
te ce vă stau în față în construcția socia
lismului în țara voastră. Succesele dv vor 
întări lagărul de nezdruncinat al păcii. De 
aceea întregul tineret democrat, iubitor de 
pace urmărește cu atenție și caldă simpa
tie realizarea sarcinilor voastre nobile.

în această acțiune Congresul vostru va 
juca un rol foarte important. F.M.T.D. 
vă dorește deplin succes în desfășurarea 
lucrărilor Congresului.

O influență însemnată a avut creșterea 
calificării profesionale a tineretului în 
sporirea numărului acelora care au deve
nit inovatori și raționalizatori. Numai ta 
primul semestru al anului 1960, tinerii 
uzinei noastre, aplicînd Inițiativa tinerilor 
de la Uzinele „Encsel Mauriciu" din Tg. 
Mureș, au realizat 32 de inovații din care 
12 au și fost aplicate.

Am ascultat cu deosebită emoție și bucu
rie salutul Comitetului Central al parti
dului adresat Congresului nostru de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cuvintele 
calde, pline de grijă părintească, înaltele 
aprecieri făcute muncii tineretului patriei 
noastre, ne înzecesc eforturile, ne sporesc 
entuziasmul șl hotărîrea de a îmbunătăți 
permanent munca organizației noastre pe 
drumul arătat de partid.

Ne angajăm în fața Congresului să de
punem noi eforturi pentru a ridica munca 
noastră la nivelul marilor sarcini pe care 
partidul nostru iubit ni le-a încredințat.

Cuvîntul tovarășului Victor Zamfir eseu
După ce s-a referit la uriașele transfor

mări care s-au petrecut și se petrec ta 
anii regimului democrat-popular pe plaiu
rile Olteniei, care a devenit dintr-un ținut 
taapoiat o regiune cu o industrie puter
nică și o agricultură în plină dezvoltare 
vorbitorul s-a oprit apoi asupra unor as 
pecte ale muncii organizațiilor U.T.M. și 
ale tinerilor din schelele petrolifere ale 
Olteniei. El a subliniat că una din cele 
mai eficace metode folosite de organiza

țiile U.T.M. pentru întărirea aportului ti
neretului In producție a fost organizarea 
consfătuirilor tinerilor petroliști la care 
au participat responsabilii de brigăzi de 
producție, de posturi utemiste de control, 
tineri fruntași ta întrecere. In aceste con
sfătuiri au fost evidențiați tineri care fiind 
ajutați de comuniști, de muncitori virst- 
nici, își realizează sarcinile de producție, 
s-a generalizat experiența bună, acordîn- 
du-se stimulente tinerilor fruntași și sta-

bilindu-se obiective concrete în cadrul 
întrecerii pentru titlul de brigadă fruntașă 
șl post utemist de control fruntaș pe ra
mură.

In încheiere vorbitorul a arătat că ti
nerii petroliști din Oltenia sînt hotărîți 
să lupte mai activ, alături de vîrstnici 
pentru extinderea forajului cu turbina, 
pentru Identificarea și punerea în ex
ploatare a noi zăcăminte de țiței.

Cuvîntul tovarășului Gheorghe Bucelea
Lucrez pe unul din marile șantiere ale 

construcției socialiste, șantierul Complexu
lui petrochimic Onești-Borzești - a arătat 
vorbitorul - și aș vrea ca de la tribun® 
Congresului să exprim bucuria tovarășilor

mei de muncă, utemiști și neutemiștl că 
au fericirea să participe la construirea 
unuia dintre uriașii industriei noastre 
chimice, că pot împleti munca de flecare 
zi cu învățătura, că trăiesc |i muncesc în

condiții la care părinții noștri nici nu ar 
fi îndrăznit să viseze în anii grelei lor 
tinereți.

Referlndu-se la munca organizațiilor 
U.T.M. de pe șantier vorbitorul a arătat

Tineretul din regiunea Ploești alături 
Se toți oamenii muncii a primit cu mult 
entuziasm hotărîrile Congresului al III- 
lea al P.M.R. și a pornit cu deosebit avtat 
sub conducerea și îndrumarea organiza
țiilor de partid, la înfăptuirea lor.

Referlndu-se la munca organizațiilor 
U.T.M. din regiune, vorbitorul a arătat 
că, comitetul regional U.T.M., sub con
ducerea și îndrumarea comitetului regio
nal de partid și pe baza hotărîrilor C. C 
al U.T.M. și-a îndreptat mai mult aten
ția in perioada care a trecut spre o con
tinuă ridicare a nivelului profesional al 
tineretului. El s-a referit la cîteva din 
formele și metodele folosite în această 
privință în regiunea Ploești.

Cu sprijinul organizațiilor de partid — 
a arătat vorbitorul — în majoritatea bri
găzilor de tineret organizate de U.T.M 
au fost încadrați cite 2—3 muncitori in 
vîrstă cu o Înaltă calificare profesională 
care ajută pe tineri șă capete cunoștințe 
noi, transmițînd totodată experiența lor 
de viață membrilor brigăzii. Periodic în

raioane și pe întreprinderi au avut loc 
consfătuiri cu responsabilii brigăzilor de 
producție unde s-au prezentat referate 
metodice de către responsabilii de brigăzi 
fruntașe și de către unii muncitori, teh
nicieni și ingineri cu o înaltă califica
re. Foarte utile pentru ridicarea califi
cării s-au dovedit consfătuirile pe ramuri 
de producție și pe profesii.

Ocupîndu-se de activitatea organizații
lor U.T.M. pentru sprijinirea tinerilor 
muncitori încadrați la învățămîntul seral 
și fără frecvență, vorbitorul a arătat că. 
in unele întreprinderi ca : Rafinăria 1. 
Schela Berea, Uzinele I. C. Frimu-Sinala, 
au fo’t repartizați ingineri și tehnicieni 
inert să ajute concret 2—3 tineri munci

tori înscriși la învățămîntul seral.
Cu toate acestea - a spus în continuare 

.-orbitorul — noi nu ne declarăm mul
țumiți cu rezultatele obținute. Trebuie 
să recunoaștem că acțiunea de ridicare 
a calificării tineretului nu a cuprins ma
sele largi de tineri muncitori din re
giune. Comitetul regional U.T.M. nu a

luptat cu destulă hotărîre împotriva for
malismului ce se mai manifestă la unele 
organe U.T.M. atît în privința califică
rii tineretului, cît și a învățămîntului se
ral și fără frecvență. In ceea ce privește 
cercurile de minim tehnic vorbitorul a 
arătat că în unele întreprinderi ele există 
mai mult pe hîrtie, programele lor tema
tice nu sint în pas cu dezvoltarea teh
nicii. De altfel considerăm că nici denu
mirea de „Cerc de minim tehnic" nu mai 
corespunde avîntului uriaș al tehnicii, 
cît și interesului crescînd al tineretului 
penti-u tehnica nouă. Cerințele actuale 
ale dezvoltării tehnicii nu mai pot fi sa
tisfăcute cu un „minim" de cunoștințe, 
ci impun lărgirea lor continuă.

Pentru continua îmbunătățire a muncii, 
propunem Comitetului Central al U.T.M 
și ministerelor de resort să studieze si
tuația existentă și să stabilească pe bazr. 
hotărîrilor C.C. al P.M.R și a experien 
ței existente, forme corespunzătoare pen

(Continuare in pag. 3-tz)



Lucrările Congresului al III-lea al U. T. M.
(Urmare din pag. 2-a)

tru ridicarea calificării tineretului. De a- 
semenea, este necesar să se ia măsuri pen
tru reeditarea broșurilor cu cele mai 
bune procedee tehnologice pe profesii, 
care în prezent sînt epuizate. Revistele de 
specialitate și îndeosebi revista „Știință 
și tehnică” ar trebui să publice mai mul
te articole care să trateze probleme spe

Cuvîntul de salut
al tovarășului Vadim Petrovici Logliinov

Dragi tovarăși,

numele Comitetului Central al Tine- 
’ițtului Comunist-Leninist al Uniunii So
vietice, în numele tinerilor și tinerelor 
Uniunii Sovietice, delegația Comsomolului 
leninist transmite dv. și prin dv. tuturor 
membrilor Uniunii Tineretului Muncitor 
din Republica Populară Romînă, întregii 
generații tinere a minunatei dv. patrii, un 
fierbinte și frățesc salut, urează mari suc
cese lucrărilor celui de al III-lea Congres 
al U.T.M.

Permiteți-mi de asemenea, dragi tova
răși, ca din inimă să vă felicit pe dumnea
voastră și întregul tineret romîn cu o- 
cazia marii sărbătoriri a celei de a 16-a 
aniversări a eliberării Romîniei de sub 
jugul fascist

în anii puterii populare, poporul romîn, 
sub conducerea gloriosului Partid Mun
citoresc Romîn în frunte cu eminentul 
activist al mișcării muncitorești interna
ționale, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a obținut succese minunate.

Tineretul sovietic înțelege patosul eroic 
^81 vieții dv. noi, ne sînt apropiate și 
scumpe faptele dv. de muncă deoarece 
generația tînără a țărilor noastre are a- 
celeași aspirații, aceleași năzulnți, același 
țel scump — comunismul.

Luînd cuvîntul la cel de al III-lea Con
gres al P.M.R., tovarășul N. S. Hrușdov a 
declarat: „Noi constatăm cu satisfacție, 
dragi tovarăși, că legăturile de prietenie 
frățească dintre partidele noastre, dintre 
popoarele țărilor noastre, cresc și se în
tăresc necontenit Intre partidele noas
tre, între țările noastre, există o unitate 
de vederi, atît în problemele interne ale 
dezvoltării țărilor noastre, cît și în toate 
problemele internaționale... Intre parti
dele noastre, între statele noastre socia
liste, niciodată n-au existat deosebiri de 
puncte de vedere, n-au existat deosebiri 
de interpretare, nici chiar deosebiri 
de nuanțe în interpretarea problemelor 
internaționale antale, a problemelor miș
cării muncitorești internaționale, a asi
gurării victoriei marii cauze a comunis
mului". Asemenea relații frățești s-au sta
bilit între uniunile noastre, între tineretul 
sovietic și tineretul romîn.

In continuare vorbitorul s-a referit la 
aportul adus de Comsomolul leninist, de 
tineretul sovietic la rezolvarea mărețelor 
sarcini ale construcției desfășurate a co
munismului trasate de Congresul al XXI- 
lea al P.C.U.S.

Dragi prieteni,

Marile realizări ale țărilor socialiste în 
toate domeniile vieții economice, cultu
rale și obștești, sînt o mărturie clară a 
forței și vitalității socialismului, un rezul
tat al fidelității popoarelor țărilor lagă

în raportul C.C. al U.T.M. s-a vorbit 
printre altele și de contribuția adusă de 
organizațiile U.T.M. la educarea științifică 
a tineretului. De această problemă, aș 
vrea să mă ocup pe scurt, relatînd expe
riența organizațiilor U.T.M. din raionul 
Sighet, regiunea Baia Mare.

în realizarea transformărilor petrecute 
în viața raionului nostru, a economiei lui, 
o contribuție însemnată a adus și aduce 
și tineretul nostru. Pentru ca această 
contribuție să fie cît mal substanțială, or
ganizațiile U.T.M. au desfășurat în rindul 
tineretului o susținută activitate educa
tivă. Un loc important in această activi
tate ii ocupă educația științifică a tine
retului pe care organizațiile U.T.M. din 
raionul Sighet s-au străduit să o realizeze 
In forme cît mai accesibile. Astfel, în co
laborare cu S.R.S.C. s-au ținut la sate, 

In solo de ședința

cifice diferitelor profesii șl care să se *- 
dreseze celor mai largi mase de tineri 
muncitori. Sîntem de părere că oamenii 
de știință, academicienii, ar trebui să 
vină mai des în mijlocul tineretului pen
tru . a-1 ajuta la Însușirea cunoștințelor 
tehnice și științifice, la dezvoltarea miș
cării de inovații și raționalizări. Credem 
că e necesar să se organizeze mai multe 

rului socialist, tineretului din țările noa
stre, față de invincibila învățătură a lui 
Marx, Engels și Lenin, rezultatul luptei ne
obosite a partidelor comuniste și muncito
rești pentru puritatea marxism-leninis- 
mului, împotriva revizionismului și dog
matismului. Pentru construirea cu suc
ces a socialismului și comunismului noi 
avem nevoie de pace. De pace au nevoie 
toți oamenii simpli de pe glob.

Poporul sovietic, partidul nostru și gu
vernul sovietic, eminentul luptător pen
tru pace și prietenie între popoare, Ni
kita Sergheevici Hrușciov, duc o luptă 
neobosită pentru pace în întreaga lume.

Transformarea socialismului într-un 
sistem mondial, creșterea conștiinței și 
spiritului organizatoric al tuturor forțelor 
care sînt pentru pace din țările capita
liste, apariția unei „zone a păcii" pe harta 
globului, creșterea mișcării de eliberare 
națională — toate acestea au schimbat în 
mod radical situația internațională. In 
conștiința popoarelor pătrunde tot mai 
profund ideea inadmisibilității războiu
lui. Sprijinindu-se pe puterea lagărului 
socialismului, popoarele iubitoare de pace 
pot obliga cercurile războinice ale impe
rialismului să renunțe la planul unui nou 
război. A apărut posibilitatea reală de a 
elimina războiul din viața societății 
umane. Aceste teze înscrise în declarația 
Consfătuirii partidelor comuniste și mun
citorești de la Moscova și în Manifestul 
păcii sînt bazate pe analiza științifică a 
situației internaționale și ele sînt din nou 
confirmate, cu putere, în comunicatul 
întâlnirii partidelor comuniste și mun
citorești de la București. Rezultatele în- 
tîlnirii de la București au găsit un fier
binte sprijin și aprobarea tineretului so
vietic, ca și a întregului popor sovietic.

Tineretul democrat din lumea întreagă,
★

Dragi tovarăși,

Comitetul Central a! Uniunii Tineretu
lui Comun ist-Lenin ist în numele comso- 
moliștilor și tineretului din Uniunea So
vietică, transmite delegaților la cel de-al 
III-lea Congres al Uniunii Tineretului 
Muncitor din R. P. Romînă un fierbinte 
salut frățesc și urează din toată inima 
succes deplin lucrărilor Congresului.

Tînăra generație a Țării Sovietelor se 
bucură sincer de minunatele succese cu 
care Uniunea Tineretului Muncitor din 
R. P. Romînă s-a prezentat la cel de-al 
III-lea Congres al său. Comsomolul leni
nist se mîndrește că fratele său Uniu
nea Tineretului Muncitor este un ajutor 
credincios al Partidului Muncitoresc Ro
mîn în lupta pentru consolidarea regi
mului democrat-popular, pentru educarea 
comunistă a tinerei generații, pentru mo
bilizarea maselor largi ale tineretului la 
îndeplinirea cu succes a planului de 6 anL

Cuvîntul tovarășului Petru Hert
In întreprinderi și școli unele conferințe 
ca : „Știința și religia", „Sistemul solar", 
„Cum și de ce se dezvoltă societatea ome
nească" și altele. De asemenea, au fost 
mobilizați tineri să participe la cursurile 
lectoratelor organizate în întreprinderile 
și instituțiile din orașul Sighet. De mult 
interes se bucură din partea tineretului 
cercurile tinerilor naturaliști. Pentru a 
generaliza experiența celor mai bune 
cercuri ale tinerilor naturaliști, comitetul 
raional U.T.M. a organizat o consfătuire 
cu responsabilii acestor cercuri și cu se
cretarii comitetelor comunale U.T.M. Ob- 
servînd că an de an interesul tineretu
lui pentru problemele științifice a cres
cut, s-a simțit nevoia organizării unor 
seri de întrebări și răspunsuri pe mar
ginea celor mai noi și importante pro
bleme științifice, ca și organizarea brigă
zilor științifice care activează cu succes. 

sesiuni tehnico-știlnțiflce chiar la locurile 
de producție.

Asigurăm din toată Inima partidul, 
Congresul organizației noastre — a spus 
în încheiere vorbitorul — că întregul ti
neret al regiunii Ploești tși va dărui, sub 
steagul biruitor al partidului, întreaga sa 
capacitate de muncă și creație pentru 
triumful socialismului și comunismului în 
scumpa noastră patrie.

printre care și tineretul sovietic, dau o 
înaltă apreciere contribuției tineretului 
romîn la cauza luptei pentru pace și prie
tenia popoarelor.

împreună cu toate uniunile frățești, U- 
niunea Tineretului Muncitor din Repu
blica Populară Romînă, desfășoară o luptă 
activă pentru unitatea strînsă a tuturor 
forțelor democratice iubitoare de pace ale 
tineretului împotriva unui nou război, 
pentru dezvoltarea colaborării interbalca- 
nice a tineretului și pentru crearea in 
Balcani și în regiunea Adriaticii a unei 
zone libere de arma nucleară și de arma 
rachetă.

Tovarăși,

Cele mal strînse legături de prietenie șl 
colaborare ne leagă de tinerii și tinerele 
din toate țările socialiste. Datoria noastră 
sfîntă intemaționalistă este de a întări 
prin toate mijloacele unitatea organizații
lor de tineret frățești, a întregii mișcări 
internaționale democratice a tineretului, 
lupta pentru pace In întreaga lume.

Tineretul sovietic educat de către parti
dul leninist în spiritul internaționalismu
lui proletar se pronunță cu consecvență 
pentru prietenie cu tînăra generație din 
toate țările.

Noi vom lupta activ și pe viitor împo
triva imperialismului, vom demasca unel
tirile lui agresive, vom lupta neîncetat 
împotriva colonialismului, pentru viitorul 
fericit al tineretului din toate țările.

Permiteți-mi — a spus în încheiere tova
rășul Loghinov—să dau citire salutului C.C. 
al U.T.C.L. din Uniunea Sovietică adresat 
celui de-al III-lea Congres al Uniunii Ti
neretului Muncitor din Republica Popu
lară Romînă.

★

Lupta pentru construirea comunismului, 
se arată în continuare în salut — 
fidelitatea față de măreața învățătură 
marxist-leninistă, față de principiul in
ternaționalismului proletar unește tine
retul din Uniunea Sovietică și Republica 
Populară Romînă, pe tinerii și tinerele 
din toate țările socialiste.

Prietenia noastră se întărește în lupta 
comună a tuturor forțelor democratice, 
iubitoare de pace, ale tineretului lumii 
împotriva pericolului unui nou război, 
pentru dezarmarea generală și totală, îm
potriva încercărilor agresive ale imperia
lismului în lupta pentru pace în întreaga 
lume.

Comitetul Central al Uniunii Tineretu
lui Comuniri-Leninist — se spune în în
cheierea salutului — urează din tot su
fletul Uniunii frățești a Tineretului Mun
citor din Republica Populară Romînă noi 
succese în cauza nobilă de educare comu
nistă a tinerei generații, în desăvîrșirea 
construirii socialismului in R. P. Romînă.

Avînd în vedere importanța pe care o 
au cercurile tinerilor naturaliști, aș vrea 
să fac ctteva propuneri.

Cred că ar fi bine să se studieze posi
bilitatea ca împreună cu Uniunea Scriito
rilor, să se editeze, din cind în cind, cule
geri de povestiri, schițe literare care 
printr-o formă atractivă, printr-un con
flict pasionant să explice un fenomen din 
natură sau să combată o superstiție.

Avînd in vedere eficacitatea activității 
brigăzilor științifice, se impune ca o ne
cesitate ca ele să fie dotate de către Mi
nisterul Invățămintului și Culturii cu mai 
mult material documentar In combaterea 
misticismului. De asemenea, presa cen
trală să popularizeze mal mult formele 
cele mai eficace de activitate a brigăzilor 
științifice.

Raportul Comisiei de validare
Raportor tovarășul Stelian Dumitriu

Tovarăși,
Congresul al III-lea al Uniunii Tineretu

lui Muncitor constituie un eveniment deo
sebit de important in viața tineretului 
din țara noastră, pentru că in centrul dez
baterilor sale stau analiza activității des
fășurate de U.T.M. intre cele două con
grese și sarcinile ce revin U.T.M., mase
lor tineretului în lupta pentru înfăptui
rea istoricelor hotăriri adoptate de Con
gresul al III-lea al Partidului Muncito
resc Romîn, care au fost primite și însu
șite cu entuziasm și au devenit cauza cea 
mai scumpă a întregului popor muncitor, 
a tinerei generații a patriei noastre. De 
aceea delegaților aleși de organizațiile 
U.T.M. pentru a le reprezenta la Congre
sul U.T.M. le revine o mare răspundere 
pentru buna desfășurare a lucrărilor 
sale, pentru hotăririle pe care le vor a- 
dopta.

Congresul al III-lea al U.T.M. a fost 
precedat de conferințele organizațiilor re
gionale U.T.M. care au analizat activita
tea organizatorică și pohtico-educativâ 
desfășurată de organele și organizațiile 
U.T.M. pentru a contribui la îndeplinirea 
hotărîrilor partidului și guvernului, au 
stabilit măsuri pentru activitatea de vii
tor și au ales delegații la cel de-al III- 
lea Congres al U.T.M.

Din însărcinarea Comisiei de validare 
raportez Congresului despre rezultatele 
verificării documentelor conferințelor re
gionale U.T.M. și ale organizației orășe
nești U.T.M. București.

Normele de reprezentare la Congres, 
stabilite de Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Muncitor, de a alege un dele
gat la 1.200 membri U.T.M. au fost intru- 
totul respectate.

Conferințele organizațiilor regionale 
U.T.M. și a organizației U.T.M. a orașu
lui București au ales în total 1.488 dele
gați, reprezentînd 1.756.096 membri U.T.M. 
existenți la 1 ianuarie 1960.

La Congresul el III-lea participă cu 674 
mai mulți delegați decît la Congresul al 
II-lea, cu toate că norma de reprezen
tare este aceeași, ceea ce exprimă creș
terea puternică a rîndurilor organizației 
noastre in ultimii ani.

Hotăririle celui de-al III-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn, a spus vor
bitorul, ne înfățișează perspectivele lumi
noase ale desăvîrșirii construcției socia
liste și ale trecerii treptate la construirea 
comunismului în țara noastră. Ele sînt 
pentru întregul tineret, un program gran
dios de muncă și luptă, care reprezintă 
întruchiparea propriilor sale aspirații. Ti
neretul din regiunea Constanța a luptat și 
luptă cu entuziasm, sub conducerea comi
tetului regional de partid, alături de toți 
oamenii muncii, pentru aplicarea politicii 
partidului.

Organizația noastră, a spus în continua
re vorbitorul, are sarcina de a desfășura, 
sub conducerea organizațiilor de partid, o 
activitate multilaterală pentru educarea 
tinerilor colectiviști în spiritul dragostei 
față de G.A.C. și pentru mobilizarea lor la 
întărirea economico-organizatorică a aces
tora. Comitetul regional U.T.M., sub con
ducerea comitetului regional de partid, a 
luat măsuri pentru a ajuta organizațiile 
de bază U.T.M. din G.A.C. să îmbunătă
țească activitatea lor educativă de mobili
zare a tinerilor la munca pentru dezvol
tarea proprietății obștești.

In multe G.A.C. se face tot mai mult 
cmțit aportul tineretului la executarea

Cuvîntul de salut al tovarășului Dhimiter Brisku
In numele Comitetului Central al Uniu

nii Tineretului Muncii din Albania și al 
întregului tineret din Republica Populară 
Albania am cinstea șj plăcerea de a vă 
transmite dvs.. și prin dvs. tuturor tine
rilor și tinerelor din Romlnia, salutul fier
binte și frățesc și cele mai bune urări de 
noi succese Pe calea construirii socialis
mului.

Tineretul nostru se bucură nespus de 
mult de succesele poporului și tineretului 
romîn sub conducerea Partidului Munci
toresc Romîn căci ele sint totodată succe
sele puternicului nostru lagăr socialist, ale 
popoarelor și tineretului țărilor socialiste 
care sub conducerea partidelor comuniste 
și muncitorești și sub steagul atotbiruitor 
al marxism.leninismului, pășesc spre ace
lași țel : socialismul și comunismul.

După ce a vorbit despre succesele dobtn- 
dite de poporul albanez, sub conducerea

Cuvîntul
îmbinarea muncii cu învățătura consti

tuie calea pe care partidul ne-a îndemnat 
să mergem cu încredere în educarea co
munistă a tinerei generații. în ultimii ani 
în școli s-au experimentat unele forme și 
metode în vederea legării mai strînse a 
învățămîntului de viața. Acestea au dus 
la ridicarea nivelului de pregătire a elevi
lor. Legarea obiectelor teoretice de aplica
țiile lor în economie și în viața societății, 
precum și efectuarea de către elevi a prac
ticii în producție, au făcut ca nivelul însu
șirii cunoștințelor teoretice să crească, să 
se îmbunătățească cu mult educația elevi
lor, îndeosebi în spiritul atitudinii comu
niste și a răspunderii față de muncă, față 
de avutul obștesc, față de disciplina so
cialistă, să ușureze orientarea lor profe
sională.

Corpul didactic al Școlii medii din Bi- 
caz, format în cea mai mare parte din pro
fesori și învățători utemiști, împreună cu

în anii regimului democrat-popular, a 
arătat vorbitorul, Clujul a devenit un im
portant centru de formare a cadrelor de 
specialiști destinate tuturor ramurilor in
dustriei, agriculturii, sănătății publice și 
culturii.

El a vorbit apoi pe larg despre minu
natele condiții de viață asigurate tineretu
lui din această regiune, despre frăția tine
rilor de diferite naționalități, a studenți
lor romi ni și maghiari ai universității 
„Babeș-Bolyai* șl a celor două facultăți

La Congres sînt prezenți 1.468 delegați, 
lipsesc motivați 18 delegați

Din analiza datelor personale ale dele
gaților rezultă clar că organizațiile Uniu
nii Tineretului Muncitor au ales delegați 
care pot să le reprezinte în mod just la 
Congres din toate punctele de vedere.

Din totalul delegaților aleși 642 sînt 
muncitori, 275 sînt colectiviști și întovă
rășiți, 160 sînt ingineri și tehnicieni din 
industrie și agricultură, 82 sînt profesori 
și învățători, 28 sînt lucrători din presă, 
artă și literatură, 24 sînt din rîndurile al
tor intelectuali, 62 sînt elevi, 50 sînt stu- 
denți, 70 sînt ofițeri și ostași ai armatei 
noastre populare și 20 sînt funcționari.

In anii puterii populare, prin grija par
tidului și guvernului s-au format din rîn
durile tineretului muncitor zeci de mii de 
cadre cu studii medii și superioare, spe
cialiști capabili în toate ramurile de pro
ducție și sectoarele de activitate. Din to
talul delegaților 829 sînt absolvenți ai șco
lilor profesionale și medii, 192 delegați 
sînt absolvenți ai institutelor de învăță- 
mînt superior. Un număr de 331 delegați 
au absolvit diferite școli ale învățămîn- 
tului de partid și de U.T.M.

Pe lingă delegații de naționalitate ro- 
mină, ia Congres participă și numeroși 
delegați din rindul naționalităților conlo
cuitoare. Dintre delegații aleși 1.289 sînt 
de naționalitate romînă, 137 sînt de na- 
țicnalitate maghiară, 35 sînt de naționali
tate germană și 25 din rîndurile altor na
ționalități.

O preocupare însemnată a organizații
lor U.T.M. este promovarea în muncă de 
răspundere a fetelor. Acest lucru este 
ilustrat și de faptul că la Congres parti
cipă 540 fete, ceea ce reprezintă 36,33 la 
•ută din totalul delegaților.

In organele șl organizațiile U.T.M. Ișl 
desfășoară activitatea un însemnat nu
măr de membri și candidați de partid, 
care prin întreaga lor activitate contri
buie la creșterea maturității politice, a vi
gilenței și combativității revoluționare a 
organizațiilor U.T.M. Din rindurile aces
tor tovarăși conferințele regionale și a or
ganizației orășenești U.T.M. București au 
ales 761 delegați la Congresul nostru.

Cuvîntul tovarășului Teodor Coman
celor mal importante lucrări pentru creș
terea producției agricole. Aproape 10.000 
tineri organizați în 450 echipe lucrează 
numai în acest an o suprafață de peste 
30.000 ha. cultivată cu porumb boabe și 
siloz, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr etc. 
Acest lucru a făcut să crească și mai mult 
simțul de răspundere, atitudinea atentă și 
plină de grijă a tineretului față de spori
rea avutului obștesc. Organizațiile U.T.M. 
au ajutat tinerii colectiviști să participe la 
cursurile agrozootehnice, să învețe cum 
trebuie să aplice mai bine metodele de 
muncă avansate. Kr-

Pentru creșterea producției la hectar ti
nerii colectiviști au transportat la cîmp în 
acest an 240.000 tone îngrășăminte orga
nice și minerale, au îngrășat suplimentar 
suprafețe însemnate de grîu și au partici
pat, alături de ceilalți colectiviști, la iri
garea îndeosebi a culturii porumbului 
boabe și pentru siloz.

Organizațiile U.T.M. se ocupă cu tot mal 
multă răspundere de mobilizarea tinerilor 
la munca pentru dezvoltarea sectorului 
zootehnic. Numai în acest an organizațiile 
U.T.M. au recomandat consiliilor de con
ducere ale gospodăriilor agricole colective 
peste 1.200 tineri pentru a se califica în 
meseria de crescători de animale. Acești

Partidului Muncii din Albania în construc
ția socialistă, vorbitorul a spus : Urmînd 
învățătura partidului, organizația Uniunii 
Tineretului Muncii din Albania își înde
plinește rolul de ajutor credincios și de 
rezervă combativă a partidului pentru mo. 
biiizarea tineretului la muncă concretă 
pentru construirea socialismului, pentru 
educarea comunistă a tineretului.

Trăim — a spus vorbitorul, într-o epocă 
în care puternicul lagăr socialist, în 
frunte °u glorioasa Uniune Sovietică, pă
șește cu succes și încredere spre socia
lism și comunism, devenind astfel factorul 
principal în apărarea păcii în lume. Lupta 
pentru pace și coexistență pașnică consti
tuie o năzuință nobilă pentru realizarea 
căreia luptă fără preget popoarele noastre 
și cele din lumea întreagă.

Acum cîteva luni, reprezentanții tine-

tovarășului Virgil
organizațiile U.T.M. ale elevilor s-a preo
cupat intens de îndeplinirea în condiții 
cît mai bune a sarcinii trasate de partid 
privind legarea învățămîntului de pro
ducție. Elevii școlii noastre își desfășoară 
practica în producție în cadrul fabricii de 
ciment „Congresul al XIX-lea“ din Bicaz.

încă de la începutul practicii în produc
ție, au fost luate măsuri pentru asigura
rea condițiilor materiale și a celor meto
dice necesare desfășurării ei, în cele mai 
bune condiții. Astfel toate clasele au fă
cut cunoștință cu întregul proces tehno
logic, cu activitatea economică și social- 
culturală a fabricii. S-a constituit comisia 
activităților practice formată din ingineri 
și profesori. Una dintre cele mai însem
nate preocupări ale comisiei a fost aceea 
de a asigura corelarea mai bună a progra
melor de practică cu cele de fizică, chimie, 
matematică, adaptarea lor la condițiile 

Cuvîntul tovarășului Mihaly Imre
de Ia Institutul Agronomic „Dr. Petru 
Groza".

Eu sînt student la Universitatea „Babeș- 
Bolyai". Muncesc alături de colegii mei 
romîni, trăiesc în atmosfera sănătoasă, de 
prietenie, înțelegere și întrajutorare tovă
rășească ce caracterizează întreaga noas
tră viață și activitate. în sălile de curs 
și seminarii, în laboratoare și biblioteci, 
în cămine și cantine, la munca patriotică 
și în excursii, la reuniunile tovărășești și 
spectacole, fără deosebire de naționalitate, 
ni s-au creat tuturor condiții minunate de 
viață și de muncă. Frăția noastră se dez-

Compoziția delegaților la cel de-al IH- 
lea Congres al U.T.M. după vechimea în 
U.T.M. este următoarea : 499 sînt membri 
ai U.T.M. din perioada anilor 1944—1949, 
603 din perioada anilor 1950—7954, 165 din 
perioada anilor 1955—1956, iar 219 sînt 
membri ai U.T.M. după anul 1957. După 
vîrste delegații la Congres se împart ast
fel : 193 delegați pînă la 19 ani, 601 dele
gați între 20—25 ani, 692 au peste 25 ani.

La Congres sint prezenți tineri care prin 
atitudinea lor înaintată și prin rezultatele 
deosebite obținute in muncă și învățătu
ră constituie mîndna tineretului patriei 
noastre și a întregului nostru popor.

In rindurile delegaților sint 184 tova. 
răși decorați cu ordine și medalii ale 
R.P.R. ; unii dintre ei sînt decorați de 
2—3 ori. De asemenea, printre delegații 
la Congres se află 5 deputați în Marea 
Adunare Națională și 71 deputați ai sfa
turilor populare regionale, raionale, oră
șenești și comunale, care s-au afirmat ca 
buni gospodari în treburile de stat și obș
tești.

Delegații aleși la cel de-al III-lea Con
gres al U.T.M. exprimă fidel caracterul 
Uniunii Tineretului Muncitor de organi
zație politică revoluționară unică a tine
retului muncitoresc, țărănesc și studios 
care se prezintă la acest Congres mai 
strîns unită ca oricind In jurul Partidu
lui Muncitoresc Romîn, a Comitetului său 
Central în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej,

Tovarăși,

Comisia de validare raportează că th 
urma verificării documentelor conferințe
lor regionale U.T.M., a organizației oră
șenești U.T.M. București, a documente
lor delegaților a constatat că delegații 1* 
Congrei au fost aleși pe baza respectării 
întocmai a prevederilor statutului U.T.M, 
șl a normei de reprezentare stabilite de 
C.C. al U.T.M. și supune spre aprobare 
Congresului validarea mandatelor celor 
1.486 delegați aleși la cel de-al III-lea 
Congres al Uniunii Tineretului Muncitor.

tineri au completat numărul de crescători 
de animale, din cele 130 ferme și echipa 
zootehnice ale tineretului din regiunea 
noastră. Un exemplu bun în acest sens 
ni-1 oferă tinerii colectiviști din G.A.C* 
Topraisar.

Răspunzînd dorinței tinerilor crescători 
de animale de a-și ridica continuu califi
carea, comitetul regional U.T.M. a pregătit 
și organizat schimburi de experiență în 
toate raioanele pentru popularizarea și ge
neralizarea metodelor bune folosite de ti
neri și echipele fruntașe în creșterea ani
malelor.

Participînd efectiv la îndeplinirea sar
cinii trasate de partid pentru asigurarea 
unei baze furajere suficiente și calitative, 
tineretul a însilozat în anul 1959 — 300.000 
tone furaje și a întreținut o suprafață de 
aproape 40.000 ha. izlaz. In acest an orga
nizația noastră regională s-a angajat în 
fața partidului să însilozeze cu forțele ti
neretului cel puțin 500.000 tone porumb.

Rezultatele obținute de organizațiile 
U.T.M. din satele regiunii noastre în mun
ca de mobilizare a tineretului la consoli
darea economico-organizatorică a G.A.C. 
se datoresc îndrumării permanente de care 
s-au bucurat organizațiile U.T.M. din par
tea organizațiilor de partid.

retului din țările balcanice și din regiunea 
Mării Adriatice s-au întîlnit în frumoasa 
capitală a patriei dvs. Ei au exprimat nă
zuințele tineretului pe care-1 reprezentau, 
de a transforma această zonă într-o re
giune a păcii, fără rachete și arme ato
mice.

Tineretul nostru își va îndeplini cu ho- 
tărîre sarcina de a lupta pentru consoli
darea și apărarea păcii în această zonă și 
în lumea întreagă, și va păși cu încredere 
neclintită pe calea care duce spre țelul 
comun : construirea socialismului și comu
nismului.

Urez încă o dată, a spus în încheiere vor
bitorul, succes deplin Congresului dvs., 
urez succes în muncă tineretului frate ro
mîn și organizației sale revoluționare^ 
Uniunea Tineretului Muncitor.

Rad ulian
specifice ale producției fabricii de ciment. 
Totodată s-a urmărit ca în cadrul practi
cii elevii pe lîngă însușirea principiilor 
generale a!e producției, să fie deprinși cu 
efectuarea unor lucrări practice, concrete, 
să nu fie simpli spectatori sau observatori, 
ci participant direcți la producție. Elevii 
au reușit astfel să-și însușească deprinde
rile necesare efectuării unor lucrări utile, 
chiar pentru producția fabricii,

în încheiere, vorbitorul a spus : In înde
plinirea sarcinilor trasate de partid școlii 
noi, cadrele didactice, cu sprijinul organi
zațiilor U.T.M. vom depune întreaga ca
pacitate de muncă și de gîndire pentru a 
contribui la formarea unui tineret demn 
de măreția epocii noastre socialiste și ca
pabil să contribuie la înflorirea patriei. 
Asigurăm partidul și Uniunea Tineretului 
Muncitor că ne vom îndeplini sarcinile ce 
ne-au fost încredințate, că ne vom face 
pe deplin datoria.

voltă mereu. Ea este întemeiată pe unita
tea moral-politică de nezdruncinat dintre 
poporul romin și naționalitățile conlocui
toare, pe lupta lor pentru realizarea idea
lului comun al oamenilor muncii, indife
rent de naționalitate: construirea socie
tății socialiste.

Sub directa conducere și îndrumare a 
organizației de partid, organizația U.T.M. 
din Universitatea „Babeș-Bolyai“ iși imbu- 
nătățește permanent munca de educație a

(Continuare în pag. 4-a)



Lucrările Congresului al III-lea al U. T. M.
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studenților în spiritul patriotismului socia
list și al internaționalismului proletar.

Vorbitorul a subliniat faptul că imensa 
majoritate a absolvenților universității

Cuvîntul
Cel de-al III-lea Congres al partidului 

a trasat ca o sarcină principală în dome
niul forestier, valorificarea mai rațională a 
masei lemnoase, reducerea deșeurilor și 
pierderilor din pădure și din procesul de 
prelucrare. Această sarcină este deosebit 
de importantă pentru noi, deoarece sec
torul forestier reprezintă circa 30 la sută 
din economia regiunii Baia Mare. Activi
tatea noastră a avut ca obiectiv mobiliza
rea întregului tineret, alături de ceilalți 
oameni ai muncii, sub îndrumarea orga
nizațiilor de partid, la refacerea patrimo
niului forestier, devastat sub regimul bur- 
ghezo-moșierese, la gospodărirea cu grijă a 
masei lemnoase, atît în faza de exploatare 
cît și în cea de industrializare.

Referindu-se la chemarea pe țară lan
sată de colectivul de muncitori, ingineri și 
tehnicieni ai întreprinderii forestiere Si- 
ghet în cinstea celui de-al III-lea Congres, 
al partidului, avînd ca obiectiv: „Mai mult 
lemn de lucru dintc-un volum mai mic de 
masă lemnoasă", vorbitorul a spus :

Tineretul a îmbrățișat cu entuziasm a- 
ceastă inițiativă, contribuind la realizarea 
planului producției globale și marfă pe 
Semestrul I al anului curent înainte de 
termen, la data de 18 iunie, iar la finele 
semestrului producția globală pe Direcția 
regională de economie forestieră a fost 
realizată în proporție de 113,9 la sută și 
producția marfă 110,7 la sută.

Permitețl-ml ca în numele Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Comunist 
Dimitrovist, și al tuturor tinerilor din 
R. P. Bulgaria, să vă transmit dvs. dele
gați la al III-lea Congres al U.T.M. și prin 
dvs. întregului tineret romîn, un sincer și 
cordial salut de luptă.

E deajuns să participi la entuziastul și 
emoționantul dvs. Congres, a spus vorbi
toarea, ca să-ți poți da seama de grija 
părintească cu care este înconjurată tînăra 
generație, ca să simți pulsul înflăcărat al 
inimii U.T.M.-ului, ca să faci cunoștință 
cu dragostea și entuziasmul pornit din su
flet cu care muncește tineretul romîn, 
pentru întărirea continuă a minunatei 
sale patrii, Republica Populară Romînă. 
Tineretul țărilor noastre este unit printr-o 
trainică prietenie.

Cuvîntul de salut al tovarășei Ilona Pietropaolova
Permiteți-mi în primul rînd să vă trans

mit un cald salut din partea tineretului 
Republicii Socialiste Cehoslovace, a Corni, 
tetului Central al Uniunii Tineretului Ce
hoslovac. Cu bucurie am primit invitația 
la Congresul dv. și ne folosim de această 
ocazie spre a asigura pe tinerii construc
tori ai socialismului din Republica Popu
lară Romînă că au în tineretul cehoslovac, 
în Uniunea Tineretului Cehoslovac un 
prieten bun și sincer.

Felicit în numele C.C. al Uniunii Tine
retului Cehoslovac organizația frățească a 
U.T.M. pentru înalta apreciere a muncii 
sale care i s-a dat la cel de-al III-lea 
Congres al P.M.R.

Trăim în ti’-o epocă minunată, liberi și 
fericiți. Aceasta se datorește faptului că 
popoarele noastre, sub conducerea clasei

Aici, unde e floarea tinereții, 
Sub bolta largă-a sălii cît un cer, 
Primiți, ca pe o rază-a dimineții, 
Un cald salut voios de pionier!

Ca inimile voastre-nflăcărate 
De dragoste și-avînt nemărginit 
Si inima copilăriei bate 
Pentru slăvirea patriei bogate 
Si cauza Partidului iubit.

Cuvîntul nostru mulțumiri aduce 
Tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Si Comitetului Central ce duce 
Pe drumuri drepte oastea de viteji.

Viitorul ne stă în față deschis ca o mi
nunată carte uriașă. Cel de-al III-lea Con
gres al Partidului a arătat că drumul larg 
străbătut pînă acum cu entuziasm și 
neobosită hărnicie de poporul nostru se 
avîntă mereu mai sus, spre desăvîrșirea 
construcției socialiste, spre trecerea trep
tată la construirea comunismului.

Sîntem fericiți că peste numai cîțiva 
ani, cînd vom avea vîrsta voastră, vom 
participa cu depline puteri tinerești la 
făurirea celei mai frumoase societăți din 
lume, societatea comunistă.

Partidul a înscris în planul de 6 ani, 
alături de construirea uriașei cetăți de oțel 
de la Galați, de combinate chimice, uzine 
și fabrici, de cele 100.000 de tractoare care 
vor brăzda ogoarele colective și numeroase 
alte mari înfăptuiri care vor face viața 
pionierilor și școlarilor mai frumoasă, mai 
plină de bucurii. Chiar în toamna acestui 
an peste 2 milioane de elevi din clasa I-a 
la a VII-a vor merge la școală ducînd 
subțioară manualele primite gratuit de la 
stat. O emoție puternică ne învăluie ini
ma, gîndindu-ne la zilele acestea, în care 
încă odată partidul își manifestă marea sa 
grijă părintească pentru a ne ajuta să de
venim oameni culți, instruiți. După cum 
ne spun părinții, ca de la soare la pămînt 
e distanța între zilele de acum și vremu
rile pe care chiar și unii dintre voi le-ați 
apucat — cînd un abecedar în mîna copii
lor însemna și mai puțină pîine pe masa 
unei familii de muncitori.

In anii care vin se vor clădi noi și noi 
școli, case și palate de pionieri, tabere de 
odihnă, biblioteci și terenuri de sport, săli 
de gimnastică, bazine de înot — și toate 
acestea pentru noi, copiii.

Cit de înalt și fără seamăn crește 
Tot ce-au visat cei mulți, căzniți și goi! 
Cămașa fericirii, din poveste 
Azi e croită — anume pentru noi.

Noi, pionierii, raportăm Congresului 
Uniunii Tineretului Muncitor că, avînd în 
față exemplul uriașelor succese ale pă
rinților, ne-am străduit să ne îndeplinim

merg acolo unde este nevoie de ei, mun
cind cu abnegație, aducîndu-și contribu
ția la ridicarea economică și culturală a 
tuturor regiunilor scumpei noastre patrii.

Ne vom îmbunătăți munca de educație 
comunistă pentru a face din fiecare stu-

tovarășului Grigore Ciocan
Contribuția sporită a tineretului la aces

te realizări s-a datorat și aplicării în viață 
a hotărîrii Biroului C.C. al U.T.M. cu pri
vire la reorganizarea structurii organiza
țiilor U.T.M. din sectorul forestier, ceea 
ce a dus la întărirea muncii politice în 
rîndul acestei categorii de tineri și la îm
bunătățirea muncii de organizație.

Tineretul din regiunea Baia Mare — a 
spus mai departe vorbitorul — a adus și 
aduce o contribuție însemnată la îndepli
nirea planului de stat la lucrările de cul
tură și refacere a pădurilor din raza re
giunii noastre. Astfel, în acești ani s-au 
efectuat lucrări de refacere și cultura pă
durilor în valoare de 2.200.000 lei, iar în 
primul semestru al anului 1960 s-au rea
lizat economii în valoare de 800.000 lei 
prin împădurirea a 315 ha. și a altor 
acțiuni silvice. Din cele 3.000.000 lei ce re
prezintă economiile realizate de către ti
neretul regiunii noastre prin muncile pa
triotice se pot corsstrui un număr de 96 
apartamente pentru oamenii muncii.

Aceste realizări însemnate obținute de 
către tineretul din regiunea noastră se da- 
toresc îndrumării permanente a organiza
țiilor U.T.M. de către organizațiile de 
partid.

Ca urmare a grijii partidului pentru 
condițiile de viață și muncă ale oamenilor 
muncii și pentru continua ridicare a nive-

Cuvîntul de salut al tovarășei 
Danka Glieorghieva Ivanova

După ce a vorbit despre munca avîntată 
a tineretului bulgar, condus de Partidul 
Comunist pentru construirea socialismului 
în patria sa vorbitoarea a spus în conti
nuare: Tineretul bulgar este adeptul înflă
cărat al prieteniei și înțelegerii popoarelor 
din Balcani și sprijină din toată inima 
pașii făcuți la întâlnirea de la București a 
tineretului din țările zonei balcanice și a 
Mării Adriatice. Tineretul bulgar sprijină 
cu hotărîre Comunicatul întâlnirii de la 
București a partidelor comuniste și munci
torești, care reafirmă valabilitatea princi
piilor coexistenței pașnice între țări cu 
sisteme sociale diferite, în scopul preîntâm
pinării unui nou război mondial.

Tineretul bulgar este recunoscător din 
toată inima Partidului Comunist al Uni

muncitoare, în frunte cu partidele marx- 
ist-leniniste au rupt lanțurile capitalismu
lui și cu ajutorul neprețuit al U.R.SS. 
făuresc o viață nouă, socialistă.

Vorbitoarea a arătat în continuare, suc. 
cesele pe care poporul frate cehoslovac, 
sub conducerea Partidului Comunist le-a 
obținut în construcția socialistă, succese 
la care și-a adus aportul și tineretul ce
hoslovac.

Vorbitoarea a arătat apoi că Uniunea 
Tineretului Cehoslovac, sub conducerea 
Partidului Comunist Cehoslovac, educă ti
neretul în spiritul ideilor internaționalis
mului proletar, în spiritul luptei pentru 
zădărnicirea uneltirilor agresive ale cercu
rilor imperialiste, pentru triumful coexis
tenței pașnice.

Sîntem convinși, a spus în încheiere vor

Salutul pionierilor
îndatoririle cu cinste și cu entuziasm. Din 
ce în ce mai mulți obținem la școală re
zultate tot mai bune. La fizică, chimie, 
matematică, limba romînă, avem mai 
multe note bune. Căutăm de pe acum să 
legăm cele învățate de practică, pentru 
ca din bobul de aur al învățăturii și mun
cii să crească spicul și lanul de aur al 
vieții. Partidul ne învață să iubim din 
toată inima minunata noastră patrie — 
Republica Populară Romînă — pe părinții 
și frații noștri mai mari, care muncesc 
neobosit ca ea să devină din ce în ce mai 
bogată și mai frumoasă.

Pentru fiecare clipă, fiecare ceas și fie
care zi din munca de creștere și educare 
a noastră, pentru a deveni cetățeni demni 
ai patriei, mulțumim învățătorilor și pro
fesorilor care ne dăruiesc lumina cunoș
tințelor și căldura inimii lor, mulțumim 
acelora pe care tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej i-a numit purtători în ma
sele cele mai largi ai făcliei culturii și 
științei înaintate.

întindem punți de argint peste ape și 
munți ca să creștem și să dezvoltăm prie
tenia veșnică cu pionierii sovietici și din 
celelalte țări socialiste, cu copiii oamenilor 
muncii din lumea întreagă.

Zi de zi ne străduim să desfășurăm o ac
tivitate mai plină de conținut în unitățile 
de pionieri, pentru a merita să purtăm 
steluțele roșii, distincțiile pionierești, în
drumați și ajutați de instructorii de pio
nieri, de utemiști, cărora din inimă le mul
țumim încă odată de la această înaltă tri
bună. Invățînd în școli, muncind în unită
țile și detașamentele organizației noastre 
de pionieri, pentru a cinsti cum se cuvine 
cravata roșie, ne străduim permanent ca 
peste cîțiva ani să ajungem la împlinirea 
dorinței noastre arzătoare de a deveni 
membri ai Uniunii Tineretului Muncitor.

învățăm, visăm, muncim,
Și mai mulți fruntași să fim 
Dar vedeți că, din păcate, 
Și-n pădurea mîndră, tare, 
Se mai află crengi uscate 
Printre tinere lăstare.
Vechi deprinderi mai au urme 
Și-ndărăt, ici — colo, trag, 
Vrînd mai iute să se curme 
Le dăm astăzi în vileag.

Tu strîngi flori, el timbre-adună.
Altul colectează roci,
Mulți copii fac treabă bună 
Und-te duci, unde te-ntorci.
Dar sînt alții care-n grabă 

dent un intelectual de tip nou în stare să 
contribuie cu pricepere și devotament la 
traducerea în viață a mărețelor sarcini 
puse în fața întregului popor de cel de-al 
III-lea Congres al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

lului lor cultural și material, a spus în 
continuare vorbitorul, viața muncitorilor 
forestieri a devenit mai frumoasă și mai 
luminoasă. Pentru ei s-au construit 120 
cabane muncitorești cu o suprafață locui
bilă de 14.064 m.p., pentru cazarea în mod 
permanent a 3.500 muncitori forestieri, 
ajungîndu-se ca 97 la sută din efectivul 
total de muncitori să fie cazați în cabane 
igienice, confortabile. Cabanele muncito
rești sînt dotate cu aparate de radio, pa
tefoane, biblioteci volante etc. Aceste mi
nunate condiții dau posibilitatea tinerilor 
din sectorul forestier să-și desfășoare o 
bogata activitate culturală, artistică și 
sportivă.

în încheiere vorbitorul a spus : Cuvin- 
tul cald de salut adresat Congresului no
stru din partea Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn constituie 
pentru noi un imbold în îndeplinirea mă
rețelor sarcini care ne stau în față.

în numele tineretului din regiunea Baia 
Mare ne angajăm în fața Congresului nos
tru că vom lupta cu hotărîre pentru tra
ducerea în viață a sarcinilor ce decurg din 
documentele celui de-al III-lea Congres al 
P.M.R. și al U.T.M. și nu vom precupeți 
nici un efort pentru mobilizarea întregului 
tineret de a participa cu aceeași însufleți
re la opera de construire a socialismului 
în scumpa noastră patrie, Republica Popu
lară Romînă.

unii Sovietice, guvernului Uniunii Sovieti
ce și neobositului luptător pentru pace, 
N. S. Hrușciov, pentru politica intransi
gentă și curajoasă de apărare a păcii.

Permiteți-mi, a spus în încheiere vor
bitoarea, să vă transmit urările Uniunii 
Tineretului Comunist Dimitrovist, ale în
tregului tineret bulgar pentru succese în 
activitatea dvs. de viitor, pentru îndepli
nirea minunatului program trasat de cel 
de-al III-lea Congres al slăvitului Partid 
Muncitoresc Romîn, pentru desăvârșirea 
construirii socialismului.

Permiteți-mi ca în semn de prietenie să 
înmînez în dar Uniunii Tineretului Munci
tor: steagul Uniunii Tineretului Comunist 
Dimitrovist 

bitoarea, că solidaritatea tinerilor iubitori 
do pace din întreaga lume care creș’.e 
necontenit va contribui mereu mai efi
cient la întărirea păcii in tume. In aceas
tă direcție o contribuție de seamă o aduce 
și Congresul dv.

Urez încă o dată în numele Uniunii Ti
neretului Cehoslovac mult succes lucrări- 
lor Congresului și în special în munca ce 
vă așteaptă după Congres.

Trăiască pacea și prietenia între tinerii 
din lumea întreagă !

Permiteți-mi ca acum, la sfîrșit, să vă 
înmînez în numele C.C. al Uniunii Tine
retului Cehoslovac un mic dar.

Este modelul unei turbine pe care o fa
brică republica noastră. Acest model a fost 
realizat în întrecerea creației tehnice a 
tineretului și a cîștigat locul de frunte.

Invățtndu-și lecția,
Iarăși cu o notă slabă
Iși sporesc colecția.
In carnetul cui vă spui
„Cinci** intr-una face pui, 
„Șase" e mai rar prezent, 
A venit odat-un „șapte**, 
Și-a fost un eveniment! 
Unii spun : de politețe 
Am eu timp la bătrinețe. 
Și-astfel, așteptînd sorocul, 
Vezi dte-un școlar mărunt 
Că-n tramvai ocupă locul 
Omului cu pâr cărunt.
Noi sd-i adresăm, e cazul,
Vorbele, amarele:
Numai bătucind obrazul
Ți-ai cruțat picioarele!

Unii își iubesc briceagul 
Că-i frumos, mai mare dragul. 
Numele pe bând și-ar scrie 
Dar „nu-i voie", se gîndesc.
Și atuncea cu migală 
Scriu pe bancă „bun obștesc" l

Cintec, glumă, fantezie 
Tare mult ne plac, mereu.
Să-nvățăm un joc nu-i greu
Cind instructorul îl știe.
Dar țin unii doar ședințe
După țeapănul tipic,
Tot cu-aceleași conferințe 
Făr-a mai schimba nimic.
Două puncte, separat:
Intîi analiză, și apoi referat.
Ca tirziu, hăt, dup-o vreme 
De discuții și probleme, 
Să-ne-ofere o surpriză: 
Referat și analiză !...

Adunările nu-s rele
Dacă-n munca ce ni-i dragă
Nu rămînem doar la ele
Ci găsim o gamă-ntreagă
De activități bogate,
Mai cu miez, mai variate.

Am vorbit în versuri despre lipsurile 
unora dintre noi, ce-i drept puțini la nu
măr, ca să dovedim că nu ne plac aceste 
neajunsuri, dar ni-s dragi poeziile vioaie, 
pe care am dori să le întâlnim și mai des 
în revistele noastre pionierești.

Sîntem convinși că delegații la cel de-al 
III-lea Congres al Uniunii Tineretului 
Muncitor vor discuta și despre munca 
noastră, a pionierilor și vor stabili hotă- 
rîri care ne vor ajuta să înlăturăm grab
nic aceste neajunsuri, pentru ca activita

tea pionierească să devină și mai instruc
tivă și mai atractivă și mai frumoasă.

In fața Congresului ne angajăm ca în
tregul activ pionieresc, toți pionierii, să 
învățăm și să muncim mereu mai bine, să 
participăm la realizarea sarcinilor care ne 
revin nouă și pe care sîntem gata să le în
deplinim întotdeauna cu entuziasm și voie 
bună.

Am ascultat cu toți!, cu inima plină de 
bucurie înaltele aprecieri făcute muncii 
tineretului și sarcinile de cinste ce i-au 
fost încredințate de către partid prin sa
lutul C.C. al P.M.R. adus Congresului nos
tru. Ele ne înflăcărează și mai mult în 
lupta noastră pentru traducerea în viață 
a Istoricelor hotărîri ale celui de-al III-lea 
Congres al partidului.

. Datorită politicii înțelepte a partidului 
nostru, în anii puterii populare, în regiu. 
nea Hunedoara s-au petrecut transformări 
uriașe în viața și munca tineretului.

1. procesul de producție tineretului îl 
sînt as:gurate cele mai bune condiții pen
tru a-și putea valorifica toată capacitatea 
de muncă, toată forța creatoare. In timpul 
liber el are posibilitatea să se odihnească 
în cămine, iar pentru dezvoltarea sa mul. 
tilaterală și petrecerea folositoare a timpu
lui liber îi stau la dispoziție cluburi, bi
blioteci. case de cultură, teatre, stadioa
ne, cinematografe. Porțile școlilor de toate 
gradele sînt larg deschise astăzi tineretului 
nostru.

Tineretul din regiunea Hunedoara mul. 
țumeste din inimă Partidului Muncitoresc 
Romîn. Comitetului său Central în frunte 
cu tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, pentru 
condițiile minunate de muncă și de viață 
ce i-au fost create.

Cuvîntul
Cînd m-am despărțit de tovarășii mei, 

cei 41 de tineri crescători de animale de 
la gospodăria agricolă de stat Coțușca, ei 
au insistat foarte mult să transmit Con
gresului hotărîrea lor fermă de a munci 
neobosit pentru a traduce în viață sarci
nile pe care Congresul al III-lea al parti
dului le-a pus în fața noastră, a tinerilor 
care muncim în sectorul zootehnic.

Gospodăria noastră este cunoscută pen- 
tru rezultatele bune obținute în creșterea 
animalelor. în anul 1959, pentru rezulta- 
tele obținute în sectorul zootehnic gospo
dăria noastră a primit steagul de fruntaș 
pe țară al Ministerului Agriculturii și al 
Comitetului Central al sindicatelor pe 
ramură.

Printre altele vorbitorul s-a ocupat apoi 
de necesitatea ca tinerii crescători de ani-

Pe măsura înaintării poporului nostru 
muncitor, condus de partid, spre culmile 
luminoase ale socialismului și comunismu
lui, munca de educație a tineretului ca
pătă o deosebită importanță. Tineretul este 
acea parte a societății — ne învață parti
dul — care pregătindu-se să intre în via
ță. trebuie ajutat să înțeleagă profund în 
spiritul celei mai înaintate științe — marx- 
ism-leninismul, lumea și viața, să se for
meze în spiritul înaltelor principii ale 
epocii socialismului victorios. La baza for
mării multilaterale a. tineretului, trebuie 
să stea însușirea profundă a ideologiei 
proletariatului, a politicii partidului clasei 
muncitoare, care îl orientează în toate îm
prejurările vieții, care-i arată ce are de 
făcut, îi deschide numeroase perspective 
de dezvoltare.

Pentru a îndeplini această măreață sar
cină încredințată de partid, organizația 
noastră dispune de nenumărate mijloace. 
Printre acestea un loc de frunte îl ocupă 
publicațiile de tineret și copii editate de 
Comitetul Central al Uniunii Tineretului 
Muncitor.

Oglindind in paginile sale cu mai multă 
operativitate viața și munca plină de elan

încercăm un îndreptățit sentiment de 
mîndrie și răspundere, luînd cuvîntul de 
la tribuna celui de-al III-lea Congres al 
organizației noastre dragi.

Vrem să informăm Congresul, forul cel 
mai reprezentativ al organizației noastre 
•că în ultimii ani s-au afirmat datorită 
grijii partidului, tineri scriitori care aduc 
un frumos aport la înflorirea literaturii 
realist-socialiste din țara noastră.

Critica literară obișnuiește să numească 
pe tinerii scriitori drept „generația lui 23 
August". Denumirea aceastaobligă. Pe 
bună dreptate are un sentiment de nemul
țumire tânărul muncitor, ori constructor de 
pe marile șantiere cînd, deschizînd cărțile

Cuvîntul de
Cu un sentiment de mare bucurie, dele

gația noastră participă la cel de-al III-lea 
Congres al Uniunii Tineretului Muncitor 
din Republica Populară Romînă. Permite- 
ți-mi, ca în numele tuturor membrilor U- 
niunii Tineretului Comunist Chinez și al 
tineretului din întreaga Chină, să trans
mit congresului vostru călduroase felicitări 
și să adresez dv., tuturor membrilor Uniu
nii Tineretului Muncitor, întregului tine
ret din Republica Populară Romînă, un 
salut frățesc cordial.

Harnicul și curajosul popor și tineret 
romîn, sub conducerea Partidului Munci
toresc Romîn în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, desfășoară cu 
elan și abnegație construcția socialistă, 
obținînd realizări deosebite.

Uniunea Tineretului Muncitor din Repu
blica Populară Romînă, a spus în conti
nuare vorbitorul, este o forță activă îr. 
constiucția socialistă din Romînia, este 
ajutorul devotat și de nădejde al parti 
dului. Sîntem convinși că prin acest Con 
grts, veți mobiliza și mai mult masele larg; 
de tineret, veți ridica și mai mult nivelul 
conștiinței lor comuniste, aducînd astfel 
noi contribuții la glorioasa luptă pentru 
înfăptuirea planului de 6 ani de dezvol
tare a economiei naționale și a progra- 
m'fui economic de perspectivă.

în continuare vorbitorul s-a referit la 
activitatea tineretului chinez, care împre

Partidul, la al treilea Congres, 
A dat noi aripi visurilor țării 
Și ca-ntr-un snop de raze a cules 
Luminile din zarea depărtării.

La școala socialismului și noi 
Ucenicim, cu ochii plini de soare, 
Ca mîine, harnice albine-n roi, 
Să tmpînzim grădina țării, mare.

Cuvîntul tovarășului Szabo Carol
Răspunzînd acestei griji, tinerii regiunii 

noastre contribuie prin fapte la îndeplini
rea sancinilor economice ce stau în fața 
întreprinderilor, luptând pentru creșterea 
productivității muncii, reducerea prețului 
de cost și îmbunătățirea calității produse, 
lor.

In ultimii ani, organizația noastră regio
nală U.T.M. s-a preocupat mai îndeaproa
pe de educarea tineretului minier, pentru 
ca acesta să-și aducă o contribuție sporită 
la creșterea productivității muncii în mi
nele bazinului carbonifer din Valea Jiu
lui.

Sub conducerea organizațiilor de partid, 
organizațiile U.T.M. din aceste exploatări 
miniere au pus în centrul preocupării lor 
îmbunătățirea organizării tineretului în 
producție Și în special a muncii în brigă
zile de producție, întărirea disciplinei, ri
dicarea nivelului de calificare, dezvoltarea 
la tinerii minieri a dragostei pentru aceas
tă minunată și eroică meserie.

Organizațiile U.T.M. din Lupeni, Petri- 
la, Vulcan și celelalte exploatări carboni
fere ale Văii Jiului, cu sprijinul condu, 
cerii minelor, în colaborare cu organiza
țiile sindicale, au organizat peste 50 de 
cursuri de ridicare a calificării profesio
nale în C8re sînt cuprinși mai mult de 
2.000 de tineri.

tovarășului Nicolae Costin
male să învețe mereu, să-și ridice califi
carea. Meseria noastră, a spus el, ca ori
care alta cere multă învățătură, o stărui
toare pregătire.

Ca să obții rezultate bune, trebuie. să 
știi să aplici metode zootehnice avansate, 
ori asta înseamnă că trebuie să înveți me
reu. Tov. Adochiței Constantin, Erou al 
Muncii Socialiste, în a cărui brigadă lu
crez, are o vastă experiență în creșterea 
animalelor. Cu toate acestea, el însuși, în 
ciuda anilor, continuă să învețe. Noi, tine
rii, îi urmăm cu perseverență exemplul.

Din brigada noastră fac parte 17 tineri, 
care s-au înscris și urmează la cursurile 
fără frecvență pentru completarea cunoș
tințelor. Partidul ne-a creat toate condi
țiile optime pentru a putea urma aceste 
cursuri, 

Cuvîntul tovarășului Doinokos Geza
a tineretului, răspunzînd mai mult decît 
în trecut problemelor specifice vîrstei a- 
cestuia, presa de tineret și copii se bucură 
de aprecierea cititorilor. Aceasta o dove
dește cu prisosință faptul că în perioada 
care a trecut de la cel de al Il-lea Con
gres al U.T.M. și pînă astăzi, tirajul publi. 
cațiilor noastre a crescut cu 50 la sută, 
iar numărul abonaților a crescut cu 60 la 
sută.

An de an s-a îmbunătățit conținutul ar
ticolelor publicate în aceste publicații, ni
velul lor publicistic, unele rubrici sînt aș
teptate cu interes crescînd de tinerii citi
tori și copii.

Hotărîrile partidului, marile succese pe 
care le obține poporul nostru muncitor, în
suflețesc tineretul, îl îndeamnă spre o 
muncă și mai avîntată. Urmînd exemplul 
comuniștilor, cîte fapte mărețe nu săvîr- 
șesc tinerii noștri, cîte metode bune, cîte 
inițiative prețioase nu se nasc zi de zi în 
toate colțurile țării. Din păcate însă aceste 
fapte, aceste metode și inițiative nu tot

Cuvîntul tovarășului Pop Simion
de literatură, se regăsește cam rar zugră
vit în paginile lor.

Ne însușim pe deplin critica adusă, în 
salutul Comitetului Central al Partidului 
nostru, transmis Congresului în care se 
arată că avem puține lucrări de literatură 
care să oglindească chipul omului înaintat, 
al comunistului, menit să exercite o mare 
forță mobilizatoare asupra cititorului. Fă
găduim să depunem eforturi înzecite pen
tru a scrie mai multe cărți, izvorîte din 
clocotul vieții, cărți pătrunse de spirit de 
partid, să încercăm a da viață unor eroi 
activi, plini de patos revoluționar, așa cum 
sînt întotdeauna comuniștii.

salut al tovarășului Vang Vei
ună cu întregul popor, sub conducerea 
Partidului Comunist Chinez luptă pentru 
transformarea Chinei populare într-o pu
tere socialistă cu o industrie modernă, a- 
gricultură modernă și o știință și cultură 
modernă.

Tovarăși !
Actuala situație internațională este foar

te favorabilă luptei popoarelor împotriva 
agresiunii imperialiste și pentru apărarea 
păcii lumii. Cu sprijinul larg al lagărului 
socialist și al popoarelor iubitoare de 
pace din întreaga lume, lupta popoarelor 
din Asia, Africa și America Latină pentru 
obținerea și , apărarea independenței na
ționale, libertăților democratice se dez
voltă impetuos. Datorită luptei hotărîte a 
popoarelor întregii lumi, posibilitățile dc 
a obține pacea au crescut considerabil.

în continuare vorbitorul a spus : Dac? 
•XJpoarele iubitoare de pace din întreagr 
'urne își vor ridica nivelul de conștiință 
și-și vor ține trează vigilența, vor întări 
și vor lărgi necontenit largul front unit 
antiimperiaJist, atunci vor fi înfrînte cu 
siguranță forțele imper'a’iste agresive în 
frunte cu S.U.A. și va fi apărată pacea 
in întreaga lume.

Noi, a spus apoi vorbitorul, ne-am pro
nunțat întotdeauna și ne pronunțăm pen
tru coexistență pașnică între țările cu sis
teme sociale diferite, pe baza celor cinci 
principii ale coexistenței pașnice. Ne pro

Fremătătoare-i țara de avînt
Și însorite-s drumurile toate
Cu voi curtnd noi vom munci în rînd 
Orașe noi să creștem, mîndre sate.

Sub steagul tău, partid biruitor,
Avînd părinții, comuniștii-n frunte, 
Ne îndreptăm ca vulturul în zbor
Spre comunism ca spre un vtrf de munte |

In Valea Jiului se extinde de asemenea 
inițiativa unor brigăzi conduse de comu
niști, de a crește cadre tinere de minieri, 
necesare noilor brigăzi de producție care 
se organizează în noile mine și abataje^ 
Preocuparea față de tinerii minieri, mun<^ 
politică desfășurată în rindurile lor de or
ganele șl organizațiile U.T.M. sub condu
cerea organizațiilor de partid, au făcut ca 
peste 5.000 tineri să îmbrățișeze pentru 
totdeauna meseria de minier, devenind 
cadre de nădejde ale exploatărilor noas
tre miniere.

In lupta lor avîntată pentru a da mai 
mult cărbune cocsificabil și minereu, tine
rii din brigăzi se bucură în permanență 
de îndrumarea atentă și sprijinul nepre
cupețit al muncitorilor mai în vîrstă, al 
comuniștilor care îi ajută în aplicarea me
todelor înaintate de muncă, în folosirea cu 
pricepere a utilajelor.

însuflețit de perspectivele minunate des
chise de hotărîrile Congresului al III-lea 
al partidului, de țelul măreț al luptei în- 
tregului popor muncitor pentru desăvîrși
rea construcției socialiste, tineretul din re
giunea Hunedoara asigură Congresul că-și ' 
va înzeci eforturile, Iși va spori entuzias
mul și hotărîrea pentru traducerea în via
ță a tuturor sarcinilor trasate de partid.

Membrii brigăzii, dornici de a învăța din 
experiența altora, poartă corespondență 
cu tinerii crescători de animale din alte 
gospodării agricole de stat și gospodării a- 
gricole colective din regiune și din țară.

Eu port corespondență cu comsomolista 
Maria Vasilevna Goncear, mulgătoare la 
colhozul „Drumul lui Lenin** din Republi
ca Socialistă Moldovenească. Ne împărtă
șim reciproc rezultatele muncii și meto
dele noi pe care le folosim în activitatea 
noastră.

Asigurăm Congresul, a spus în încheiere 
vorbitorul, că vom munci cu tot elanul 
nostru tineresc, cu toată priceperea noa
stră, pentru îndeplinirea sarcinilor trasate 
de partid.

deauna sînt oglindite în coloanele publi
cațiilor noastre.

Ziarele și revistele de tineret și copii 
trebuie ca pe viitor să fie tot mai strîns 
legate de cititori. Tocmai pentru aceasta 
în viitor trebuie să organizăm mai multe 
întâlniri, consfătuiri cu cititorii, la care a- 
ceștia să-și spună părerile și observațiile 
în legătură cu munca redacțiilor noastre, 
să facă propuneri și sugestii pentru a veni 
în ajutorul muncii redacționale. Trebuie 
să folosim mai judicios scrisorile sosite în 
redacțiile noastre, scrisori al căror nu
măr se ridică la zeci de mii anual

Cred însă că în această privință și re
dacțiile noastre trebuie să primească un 
sprijin mai mare din partea organelor și 
organizațiilor U.T M.

Lucrătorii din presa de tineret și copii, 
a spus în încheiere vorbitorul, asigură 
Congresul că vor face totul pentru ca zia
rele și revistele editate de Comitetul Cen. 
trai al Uniunii Tineretului Muncitor, prin 
îmbunătățirea conținutului lor, prin ridi
carea nivelului lor publicistic, să contri
buie și mai mult la răspîndirea învățăturii 
marxist-leniniste, la popularizarea activă 
a politicii Partidului Muncitoresc Romîn.

Scriitorii tineri, a spus vorbitorul, se 
angajează să răspundă cu însuflețire sar
cinilor pe care cel de-al III-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Muncitor le trasează 
tineretului.

Tînărul de tip nou este omul unei înalte 
conștiințe, pe care o dobîndește în focul 
muncii eroice pentru traducerea în viață 
a sarcinilor puse de partid în fața întregu
lui popor. Să ajuți din toate puterile tale 
acest impetuos și necontenit urcuș, iată 
adevărata menire a creatorului comunist, 
căreia ne angajăm să-i răspundem din 
toată inima.

nunțăm de asemenea pentru încheierea 
unui pact al păcii, de neagresiune de că
tre țările asiatice și din zona Pacificului, 
inclusiv S.U.A., transformînd întreaga a- 
ceastă zonă într-o zonă fără arme nuclea
re. Noi sprijinim cu hotărîre mișcarea na- 
țional-democratică a popoarelor din Asia, 
Africa și America Latină, sprijinim cu 
hotărîre lupta dreaptă, patriotică, antiim- 
perialistă a popoarelor din diferite țări ale 
lumii.

Unitatea puternică a lagărului socialist 
în frunte cu Uniunea Sovietică este che
zășia sigură a apărării păcii mondiale.

între popoarele și tineretul chinez și ro
mîn există o profundă prietenie frățească. 
Cauza comună a construirii socialismului 
și comunismului și lupta împotriva impe
rialiștilor americani și a lacheilor lor — 
revizioniștii contemporani, ne-a legat 
strîns laolaltă. Noi exprimăm mulțumiri 
cordiale pentru ajutorul sincer pe care po
porul romin ni l-a acordat în opera de 
construire a socialismului în țara noastră.

Trăiască prietenia frățească de nezdrun
cinat dintre popoarele și tineretul chinez 
și romîn!

Trăiască marea unitate a lagărului so
cialist în frunte cu Uniunea Sovietică!

J I



Lucrări le Congresului al IILlea al U. T. M.
Cuvîntul tovarășului Constantin Tuzu Cuvîntul tovarășului Iosif Nichita

Am primit cu multă satisfacție cinstea 
care mi s-a făcut să particip la lucră
rile celui de-al III-lea Congres al Uniunii 
Tineretului Muncitor.

Ințelegînd pe deplin politica partidului 
— a spus vorbitorul — tineretul nostru 
muncitor, alături de întregul popor, luptă 
cu fermitate pentru consolidarea și dez
voltarea realizărilor obținute in decursul 
celor 16 ani de viață nouă și fericită, 
pentru traducerea în viață a hotăririlor 
Congresului partidului nostru.

în întreprinderile ministerului nostru 
peste 60 la sută din totalul salariaților îl 
reprezintă tineretul, iar în unele între
prinderi acesta ajunge chiar la peste 
70 la sută.

Conduse de către partid, organizațiile 
U.T.M. din întreprinderi au reușit să spri
jine necontenit producția, să găsească 
diferite forme tinerești de muncă, contri
buind din plin la realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan. Un mare ajutor am 
primit de la organizațiile U.T.M. prin ex
tinderea valoroaselor inițiative ca aceea 
a tinerilor de la Uzina „Progresul“-Brăila 
sau a utemiștilor de la Reșița, de la Uzi
na „Tudor Vladimirescu", „1 Mai“-Ploești, 
„Electroputere“-Craiova, care s-au soldat 
cu zeci de milioane lei economii la pre-

Cuvîntul de salut al tovarășului
Permiteți-mi ca in numele C.C. al Uniu

nii Tineretului Democrat din Coreea și a 
întregului tineret din Coreea să transmit 
un salut fierbinte celui de-al III-lea Con
gres al Uniunii Tineretului Muncitor și 
întregului tineret din Republica Populară 
Romînă.

Congresul dv. demonstrează forța cloco
titoare a tineretului romin, care înaintea
ză cu hotărâre pe drumul socialismului, 
spre noi victorii, plin de entuziasm și de 
încredere în Partidul Muncitoresc Romin.

Astăzi. Romînia, prin munca entuziastă 
a oamenilor muncii, s-a transformat din- 
tr-o țară agrară, înapoiată intr-un stat pu
ternic industrial-agrar. La istoricele suc
cese ale poporului romin o importantă 
contribuție a adus și tînăra generație a 
țării voastre.

Cuvîntul de salut al tovarășului Heinz Weidemann
In numele celor 1.700.000 de membri ai 

Tineretului Liber German transmit tuturor 
delegaților la cel de-al III-lea Congres 
precum și întregului tineret din R. P. Ro. 
mină un salut frățesc de luptă.

In zilele noastre a căpătat o amploare 
uriașă lupta popoarelor pentru triumful 
principiilor coexistenței pașnice. încrede
rea deplină în triumful acestei lupte a fost 
reafirmată la cel de-al III-lea Congres al 
partidului clasei muncitoare din țara dv. 
și la Intilnirea reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești care a avut loc 
la București. Noi tinerii din Republica De. 
mccrată Germană sprijinim în întregime 
ideile acestei întâlniri.

Noi constituim o parte considerabilă a 
uriașelor forțe ale păcii și socialismului, 
care garantează că a trecut vremea cind o 
mină de imperialiști putea să decidă 
cursul istoriei și dezvoltării popoarelor. 
Ațițătorii la război nu mai pot acționa ta

Cuvîntul tovarășului Marcel Breslașu
în lumina raportului prezentat de către 

tovarășul Gheorghe Ghsorghiu-Dej la cel 
de-ai III-lea Congres al Partidului Mun
citoresc Romin. a spus vorbitorul, prin
tre sarcinile de cinste ale frontului literar 
se numără și aceea de a contribui Ia dez
voltarea tineretului nostru, la formarea 
conștiinței socialiste, la educația lui pa
triotică, în spiritul internaționalismului 
proletar.

Tânărul cititor caută cu înfrigurare în 
romanele, nuvelele, poemele, piesele noa
stre de teatru figuri pilduitoare de oa
meni înaintați, pe care le îndrăgește ca 
pe niște harnici tovarăși de muncă și ca 
pe niște buni prieteni ai viselor și năzu
ințelor lui.

Ne putem însă socoti mulțumiți de ceea 
ce am făcut pînă acum ? Departe de noi 
un asemenea gînd I Mai sînt sectoare din 
munca tineretului puțin investigate si pa
lid oglindite în creațiile noastre. 

fcțfr* pauzâ « kiQrdr-itoț

țul de cost. De asemenea, un sprijin deo
sebit au acordat organizațiile U.T.M. în 
acțiunea de colectare a fierului vechi, ne
cesar dezvoltării producției de oțel, pen
tru care le aducem calde mulțumiri și le 
cerem să ne sprijine și în viitor în aceeași 
măsură.

M-am bucurat, a spus în continuare 
vorbitorul, că problema ridicării nivelu
lui calificării cadrelor tinere de muncitori, 
ingineri și tehnicieni a stat în centrul 
atenției Congresului dv. și sînt convins 
că urmînd cu hotărîre această acțiune 
de mare însemnătate, vom pregăti ca
drele necesare îndeplinirii Directivelor 
partidului.

Mă folosesc de acest minunat prilej 
pentru a sublinia că în obținerea celor 
mai bune rezultate la cursurile de califi
care și de ridicarea calificării, organizate 
de întreprinderi, un rol important îl are 
îndrumarea tineretului de către organi
zațiile U.T.M. pentru participarea activă 
la aceste cursuri, punind accentul pe spe
cialitățile la care întreprinderile au mai 
mare nevoie.

Ministerul Industriei Grele, a spus apoi 
vorbitorul, a analizat cu răspundere sar
cinile ce-i revin din recenta Hotărîre a

Tineretul coreean care se bucură de 
toate succesele obținute de tineretul ro
min ca de propriile sale succese vă trimite 
sincere felicitări.

în continuare vorbitorul a arătat că ti
neretul din R.P.D. Coreeană, sub condu
cerea partidului, luptă pentru grăbirea 
construirii socialismului în partea de nord 
a Coreei.

Succesele noastre în construirea socialis
mului — a continuat vorbitorul — însufle
țesc puternic tineretul și pe studenții din 
Coreea de Sud în lupta lor împotriva re
gimului colonial al imperialiștilor ameri
cani.

Populația și tineretul din Coreea de 
Sud. în urma răscoalei sîngeroase, au reu
șit să-l izgonească pe Li Sin Man.

Lupta împotriva uneltirilor imperialiști- 

voie pentru că balanța atimă de partea 
noastră, iar roata istoriei omenirii o ținem 
noi, în mîinile noastre.

Vorbitorul a arătat apoi că militariștii 
vest-germani încearcă prin toate mijloa
cele să realizeze înarmarea atomică a Ger
maniei occidentale și să amenințe Europa 
cu un nou război. Politica revanșarzilor 
de la Bonn este sortită unui eșec total, 
pentru că in prezent in lume raportul de 
forțe s-a schimbat in favoarea păcii și so
cialismului.

Lupta împotriva revanșarzilor vest-ger
mani — principal dușman al păcii în Eu
ropa — este sarcina fundamentală a tine
retului german. Noi depunem toate efor, 
turile pentru a consolida în permanență 
forța statului nostru muncitoresc-țărănesc 
— Republica Democrată Germană.

Simțim cu multă bucurie solidaritatea și 
simpatia voastră pentru lupta noastră in 
vederea rezolvă:.: problemetor vitale «le 
poporului german Permiteți-mi. dragi

Nu îndeajuns oglindește literatura noa 
stră. adresată în special tinerilor, glori
oasa luptă a uteciștilor, eroicele figuri ala 
tinerilor comuniști din ilegalitate. înalta 
școală de dîrzenie și demnitate, de jertfă 
de sine — sublimele exemple a căror tra
diție sînt chemați utemiștii de azi să le 
urmeze.

Cu tot entuziasmul și întregul nostru 
simț de răspundere ne însușim îndemnul 
către scriitori și tovarășii noștri din cele
lalte uniuni de creație, îndemn cuprins în 
salutul C.C. al P.M.R. adresat Congresului.

De asemenea, considerăm ca deplin în
dreptățite criticile ce se aduc frontului li
terar în Raportul C.C. al U.T.M. la acest 
Congres, ca și acelea ale unor tovarăși 
care au luat cuvîntul la discuții asupra 
problemelor literaturii. Toate acestea con
stituie pentru noi prețioase ajutoare în 
muncă. 

partidului și guvernului cu privire la ri
dicarea nivelului tehnic al producției și a 
difuzat în întreprinderi și institute un 
plan de măsuri pentru aducerea ei la în
deplinire, în care un accent important s-a 
pus pe ridicarea nivelului de calificare al 
muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor.

Un ajutor prețios în aplicarea justă a 
aceste: hotărâri de mare însemnătate a 
partidului și guvernului pentru asigurarea 
condițiilor de realizare a planului de șase 
ani vom primi cu siguranță și din partea 
organizațiilor U.T.M. din intreprinderi. 
institute și aparatul central.

Printr-o muncă unită și susținută, sub 
conducerea organizațiilor de partid, noi 
putem înfăptui lucruri minunate.

în încheiere, vorbitorul a spus : Hotărâ
rile pe care le veți adopta la actualul 
Congres vor constitui cu siguranță un 
program măreț de luptă a tineretului care 
va da avînt forțelor creatoare ale țării 
noastre.

Vă urez, dragi tovarăși, ca sub steagul 
încercatului nostru partid să obțineți noi 
victorii în înfăptuirea mărețelor directive 
stabilite de Congresul al III-lea al P.M.R. 
pentru dezvoltarea și înflorirea patriei 
noastre socialiste.

Ko San Zun
lor american: și acoliților Ier continuă. 
Poporul sud-coreean, tineretul și studen
ții din Coreea de Sud vor desfășura con
tinuu lupta lor airză pentru retragerea 
imediată a imperialiștilor americani și 
pentru grabnica unificare pașnică a pa
triei noastre.

Tineretul coreean, ce depune o muncă 
uriașă pentru înfăptuirea socialismului, ca 
întotdeauna va fi și in viitor tot mai strâns 
unit cu tineretul țărilor lagărului socia
list in frunte cu marea Uniune Sovietică.

în încheiere, permiteți-mi să urez din 
toată inima tineretului romin, strâns unit 
in jurul C.C. al P.M.R. succese mereu mai 
mari în lupta pentru realizarea hotăririlor 
Congresului al III-lea al P.M.R., pe dru
mul construcției socialiste.

prieteni și tovarăși romfai. să vă mulțu
mesc din inimă pentru aceasta.

Adresăm salutul nostru tinerilor din 
R. P Romînă care, așa cum arată cu pri
sosință Congresul, obțin noi și noi succese 
în îndeplinirea hotărârilor partidului și 
guvernului, care își însușesc cu dragoste 
ideile victorioase ale lui Marx și Lenta și 
care pășesc hotăriți pe drumul socialis
mului.

Aceste realizări le considerăm ta ace
lași timp și realizările noastre căci ele ne 
înaripează în munca noastră.

Pe baza comunității de teluri și interese 
se întăresc și se dezvoltă relațiile frățești 
de prietenie și colaborare între tinerii din 
țările noastre.

Permiteți-mi ca simbol al prieteniei 
noastre de nezdruncinat să dăruiesc Con
gresului vostru un drapel al organizației 
noastre și un cadou pentru o grupă de ti
neret

Entuziasmul și rîvna creatoare a tineri
lor, a utemiștilor în primul rind, pasiu
nea . cunoașterii, a învățăturii, concepția 
lor înaintată despre muncă, despre prie
tenie și dragoste, spiritul colectiv care-i 
animă, conștiința clară a menirii lor în 
viață, care le străluminează drumul — ce 
tematică minunată ! Toate acestea vor 
trebui să-și găsească un loc de cinste în 
cărțile noastre, mai mult și mai bine de- 
cît s-a făcut pînă acum.

A fi tînăr, a rămîne tânăr, a ține pas 
cu vremea, a spus în încheiere vorbitorul, 
e o obligație a noastră a tuturor. De aceea 
dați-mi voie, ca, tinerește, cu inima des
chisă să vă asigur, în numele meu și al 
scriitorilor din țara noastră, că nu vom 
cunoaște nici tihnă, nici răgaz în creația 
noastră, pentru a sluji înălțătoarea cauză 
a partidului nostru și a contribui, cu fie
care nouă carte, la educația comunistă a 
tineretului.

Aseultînd cuvintele calde și pline de 
dragoste părintească ale salutului C.C. al 
P.M.R. adresat Congresului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu am încercat un senti
ment de mîndrie și recunoștință pentru 
înalta apreciere pe care o dă partidul ac 
tivltății entuziaste a minunatului noștri- 
tineret, închinată înfloririi patriei noastre 
dragi.

Alături de toți oamenii muncii, tinere 
tul din regiunea Timișoara, mobilizat d1 
U.T.M., sub conducerea partidului, își în
chină întreaga sa energie clocotitoare, tot 
spiritul său creator servirii cu abnegație 
cauzei socialismului contribuind prin a 
portul său la realizarea sarcinilor trasate 
de hotărârile de însemnătate istorică adop 
tate de Congresul al III-lea al P.M.R.

Organizația regională U.T.M., sub con 
ducerea comitetului regional de partid, a 
desfășurat o largă muncă politică pentru 
antrenarea tineretului in întrecerea socia
listă. organizată de sindicate, arând ca

Cuvîntul
Am ascultat eu deosebită emoție salu

tul C.C. al P.M.R. adresat Congresului. 
Caldele aprecieri făcute de partid muncii 
organizațiilor noastre, mărețele sarcini ce 
ne revin, scoase în evidență In salut ne-a_ 
dat noi imbolduri spre fapte dm ce în ce 
mai mari pentru traducerea in viață a is
toricelor hotărâri adoptate de cel de al 
III-lea Congres al P.M.R.

In directivele eocgres-jlm partidului 
este prevăzută construirea in regiunea 
noastră cu ajutorul Uniunn Sov.er.ce a ce
lui mai mare combinat siderurgic din țară.

Vestea construirii acestui gigant al in
dustriei noastre socialiste a avut un pu. 
ternic ecou în inimile tuturor tinerilor din 
regiune.

Lucrările la șantier nu au Început, dar 
asta nu înseamnă că nod nu sintem daton 
să luăm o seamă de măsuri In prealabil.

La cererea Ministerului Industriei Grele 
noi am recrutat deja 200 de tineri și tine-

Sub conducerea partidului și cu spriji
nul Tini unii Tineretului Muncitor și al sin
dicatelor. bizuindu-se pe un larg activ 
obștesc, mișcarea de cultură fizică și sport 
din țara noastră a înregistrat remarcabile 
succese. Uniunea de Cultură Fizică și 
Sport cuprinde azi peste 2.500.000 de mem
bri. organizați In peste 10.000 de asociații 
sportive.

An de an crește numărul oamenilor 
muncii, tineri și vîrstnici, care participă 
la marile competiții de masă. Peste 
2.600.000 de participări s-au înregistrat în 
anul 1959 la Spartachiada de vară a tine
retului. iar în vara aceasta la concursul 
cultural-sportiv al tineretului, au luat par
te peste 2.000.000 de tineri și tinere.

Directivele celui de-al III-lea Congres 
al P.M.R. prevăd că in cadrul planului de 
dezvoltare a economiei naționale pe anii 
1960-1965 se va dezvolta baza materială 
a culturii fizice și a sportului de masă și 
se vor aloca fonduri materiale și bănești 
din ce in ce mai însemnate pentru odih
nă. sport, turism și recreație.

Datorită condițiilor minunate create de 
partid și guvern, sportivii țării noastre au 
obținut unele rezultate de valoare, cuce
rind locuri fruntașe în importante între

Cuvîntul de salut al tovarășului Miatav Harangerel
In numele membrilor Uniunii Tineretu

lui Revoluționar Mongol și în numele în
tregului tineret din Republica Populari 
Mongolă permiteți-mi să vă transmit vouă, 
delegaților la cel de al III-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Muncitor din Republi
ca Populară Romînă și prin voi întregu
lui tineret un fierbinte și sincer salut frft- 
țese și să vă urăm mult succes în muncă.

Noi urmărim cu bucurie marile succese 
obținute de poporul român și de minunatul 
său tineret în lupta pentru victoria socia
lismului în R.P.R.

Noi considerăm aceste succese drept 
succese ale întregului lagăr socialist.

In lupta pentru traducerea în viață a 
mărețului program d« construire a socia
lismului, trasat de P.M.R. Uniunea Tine
retului Muncitor își aduce aportul său în. 
semnat printr-o activitate multilaterală și 
profundă în toate domeniile.

Cuvîntul de salut al tovarășului Wieslaw Kiczan
Am onoarea să transmit Congresului 

dv. cele mai călduroase salutări și urări 
de succăs din partea Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Socialist și a Co
mitetului Central al Uniunii Tineretului 
Sătesc, din partea tuturor membrilor și 
activiștilor organizațiilor noastre și din 
partea întregului tineret polonez.

Tovarășul Wieslaw a vorbit apoi despre 
recentul Congres al Uniunii Tineretului 
Socialist Polon, eveniment de seamă în 
viața tinerei generații din Polonia.

In istoria de 1 000 de ani a statului Po
lonez n-a existat o perioadă de timp care 
să conțină schimbări atît de esențiale și 
radicale ca cele ce-au avut loc în cei 16 
ani de existență a Poloniei populare. In 
acest timp s-a schimbat înfățișarea țării 

(Urmare din pag. l-a)

tul tovarășii : Nicolae Roman, 
secretar al C.C. al U.T.M., Mi
hail Suder, ministrul Econo
miei Forestiere, Ana Curuțiu, 
inginer agronom la G.A.S. 
Tomnatic, regiunea Timișoara, 
Remus Bucșe, prim-secretar al 
Comitetului regional U.T.M. 
Cluj, Iulian Ploștinaru, prim-

secretar al Cdmitetului regio
nal U.T.M. Craiova.

Au mai salutat Congresul : 
din partea Uniunii Tineretu
lui Democrat Unit din Cipru 
— Mihalis Olimbios, secretar 
general al Uniunii Tineretului 
Democrat Unit din Cipru, din 
partea Tineretului Socialist 
din Cuba — Adolfo Rivera, 
membru al Biroului Comite

tului Executiv al Tineretului 
Socialist din Cuba, din partea 
Uniunii Tineretului Comunist 
din Franța — Jean Raymond, 
membru al Biroului Național 
al Uniunii Tineretului Comu
nist din Franța, din partea Fe
derației Tineretului democrat 
din Irak — Asa’D Al-Shabibi, 
membru al Consiliului Execu
tiv al Federației Tineretului

unul din obiective principale realizarea a 
cit mai multe economii, prin descoperirea 
și valorificarea rezervelor interne existen
te în întreprinderile noastre. în focul în
trecerii socialiste, inițiativa creatoare a ti 
neretului s-a manifestat prin desfășurarea 
largă a mișcării în vederea realizării a 
rât mai multe economii pentru înflorirea 
patriei socialiste. Una din formele acestei 
mișcări a fost inițiativa luată în urmă cu 
doi ani de tinerii reșițeni : „Să gospodă
rim cu grijă metalul". Rezultatul extin- 
ierii acestei inițiative au fost cele 40.000 
.one de metal economisit în 1959 de care 
e vorbește în raportul Comitetului Cen 
:ral al U.T.M.

Această inițiativă a fost însușită de toate 
organizațiile U.T.M. din întreprinderile 
metalurgice ale regiunii noastre. în acțiu
nile întreprinse in această direcție au fost 
antrenate brigăzile de producție ale tine
retului. care au aplicat diferite metode ca 
reducerea adausurilor de prelucrare, la
minarea cu toleranțe negative, reducerea 

tovarășului Avram Lăptoiu
re. dintre cei mai buni absolvenți ai șco
lilor medii de cultură generală și ai șco
lilor tehnice pentru a urma școala de de
senatori proiectanți necesari lucrărilor vii
torului șantier.

Problema principală ce va sta în fața 
noastră tacă din prima zi a deschiderii 
șantierului este aceea, așa cum s-a arătat 
și ta Raportul C.C. al U.T.M. prezentat la 
Congres, de a întemeia puternice organi
zații de bază U.T.M., capabile să rezolve 
ta condiții bune sarcinile ce le vor sta 
ta față.

Grija noastră principală va fi în perma
nență aceea de a face din fiecare orgniza- 
ție de bază de pe șantier un colectiv de 
tineri hotăriți. fermi, destoinici, demni de 
cinstea de a se numi constructori ai ma
relui combinat siderurgic.

In vederea asigurării unor condiții dt 
mai bune constructorilor marelui combinat 
siderurgic partidul a trasat sarcina inten- 

Cuvîntul tovarășului Miron Olteanu
ceri sportive internaționale. Ei dețin azi 
titluri de campioni mondiali, olimpici și 
europeni.

Trebuie să arătăm însă că în activitatea 
sportivă continuă să dăinuie încă o serie 
de lipsuri. Ne însușim întrutotul critica 
tăcută activității de cultură fizică și sport 
ta salutul Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romin adresat Congresu
lui nostru în care se arată că mișcarea 
sportivă nu a-a ridicat încă la nivelul con
dițiilor materiale create și al cerințelor 
populației și îndeosebi ale tineretului. Ast
fel, în munca noastră s-a manifestat une
ori formalism în organizarea competițiilor 
de masă și adesea am neglijat aspectul 
recreativ-atractiv al sportului. Educația 
fizică a tineretului studios și mai ales a 
elevilor din școlile medii și elementare nu 
se desfășoară încă la nivelul cerințelor și 
al posibilităților. Complexul sportiv 
G.M.A. nu a devenit încă baza sistemului 
nostru de educație fizică. De asemenea, 
procentul de femei în sport este încă insu
ficient. Unor ramuri de sport nu le-am 
creat baza de masă necesară pentru a le 
asigura progresul continuu și reprezenta
rea corespunzătoare pe plan internațional.

Cunosclnd aceste lipsuri, întregul activ

Tineretul mongol se bucură din tot su
fletul de minunatele realizări obținute de 
tineretul romîn în dezvoltarea industriei, 
agriculturii și culturii, în lupta pentru 
menținerea păcii popoarelor, realizări sub. 
liniate de raport și în cuvântările de pînă 
acum.

In continuare vorbitorul a spus :
In cei 39 de ani de existentă. Uniunea 

Tineretului Revoluționar Mongol sub con
ducerea partidului său drag s-a aflat în
totdeauna în primele rînduri ale construc
torilor vieții noi și și-a pus forțele sale 
tinere în slujba apărării și întăririi puterii 
populare în toate etapele de dezvoltare a 
țării. De aceea Partidul nostru numește cu 
mîndrie U.T.R.M. ajutorul său credincios.

Membrii organizației noastre înțelegând 
pe deiplin importanța sarcinilor lor de o- 

noastre, s-au schimbat condițiile de trai 
ale locuitorilor ei ; s-au dus pentru tot
deauna timpurile Poloniei capitaliste, tim
puri în care tinerii erau numiți genera
ție inutilă-, erau lipsiți de orice perspec
tive pentru viață.

După ce a arătat contribuția tineretului 
polonez la succesele întregului popor pe 
drumul socialismului vorbitorul a subliniat 
că tineretului din țara sa. îi sînt cunoscute 
realizările poporului romîn înfăptuite în 
anii puterii populare.

Realizările arătate la al III-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Romîn, ca de 
pildă faptul că astăzi se obține în timp de 
11 săptămâni producția industrială care 
se realiza în timp de un an înainte de 

Ședința de vineri după amiază

maselotelor prin folosirea materialelor ex- 
erne. croirea rațională a tablei.

Rezultatul tuturor acțiunilor întreprinsa 
>-a concretizat în cele 5.800 tone de me
al economisit în primele șase luni ale 

anului în curs în regiunea noastră.
Este sigur faptul că am fi putut obține 

exultate și mai bune în aceste acțiuni 
dacă toate organizațiile noastre U.T.M. 
s-ar fi preocupat in mai mare măsură de 
răspindirea cunoștințelor tehnice înaintate 
in rîndurile tineretului. Considerăm justă 
critica adusă de Raportul Comitetului 
Central unor organizații U.T.M. din regiu
ne. care nu au acordat importanța euve. 
nită acestei probleme.

Asigurăm Congresul al III-lea al Uniu
nii Tineretului Muncitor că sub conduce
rea partidului, organizația regională 
U.T.M., fiecare tînăr vor pune în centrul 
întregii lor activități lupta pentru reali
zarea planului de șase ani, își vor consa
cra întreaga putere de muncă și pricepere 
pentru deplina victorie a socialismului în 
patria noastră.

sificării ritmului construcției de locuințe, 
a instituțiilor social-culturale. Sarcina 
noastră este de a sprijini efectiv ridicarea 
la timp și ta bune condiții a acestor con
strucții. de a mobiliza brigăzile de muncă 
patriotică pentru a efectua un volum cit 
mai mare de ore de muncă Ia lucrări 
necalificate în scopul ieftinirii prețului de 
cost al construcțiilor și grăbirii terminării 
lor.

Sîntem conștienți, a spus în încheiere 
vorbitorul, de marea răspundere ce ne re
vine prin construirea acestei minunate ce
tăți de foc pe teritoriul regiunii noastre. 
Asigurăm C.C. al P.M.R., Congresul U.T.M., 
că organizația regională Galați a U.T.M., 
sub conducerea comitetului regional de 
partid, se va achita cu cinste și răspundere 
de această sarcină. Titlul de constructor 
al marelui combinat, care este socotit în 
regiunea noastră ca o mare cinste, ne o. 
bligăm să-l ridicăm tot mai sus.

al mișcării de cultură fizică și sport va 
lupta cu consecvență pentru înlătu
rarea lor.

Dat fiind faptul că majoritatea eovîrși- 
toare a celor care practică sportul sînt 
tineri, Uniunea de Cultură Fizică și Sport 
va colabora și mai activ cu Uniunea Tine
retului Muncitor, pentru atragerea tinere
tului în asociațiile sportive, în conducerea 
acestora, pentru angrenarea sa într-o acti
vitate sportivă continuă și organizată, în 
trecerea normelor complexului G.M.A., în 
participarea la gimnastica în producție, în 
larga dezvoltare a turismului.

Vom intensifica munca politică în rindul 
sportivilor pentru educarea lor în spiritul 
patriotismului înflăcărat și al internațio
nalismului proletar, pentru dezvoltarea 
atitudinii socialiste față de muncă și avu
tul obștesc și pentru lichidarea unor rămă
șițe ale educației burgheze, ca vedetismul, 
individualismul, tendința de căpătuială 
și cosmopolitismul. în această acțiune ce
rem ajutorul prețios al organelor și orga
nizațiilor U.T.M., pentru ca împreună, sub 
conducerea partidului să ridicăm la nive
lul cerințelor munca educativă în rându
rile tineretului.

noare și însuflețiți de încrederea care M 
s-a acordat de către Partidul Popular Re
voluționar Mongol muncesc cu și mai mult 
elan. Tînăra noastră generație educată în 
spiritul internaționalismului proletar luptă 
pentru coexistență pașnică, luptă consec
vent împreună cu tineretul din alte țări 
pentru dezarmarea generală și totală, pen
tru înlăturarea pericolului unui nou război 
din viața societății, pentru pace trainică în 
întreaga lume.

In preajma sărbătoririi celei de a 16-a 
aniversări a eliberării țării voastre, tinere
tul întrunit în acest Congres face un bogat 
schimb de experiență și își exprimă ho
tărârea de a îndeplini sarcinile trasate de 
Congresul al III-lea al P.M.R. pentru a 
îndreptăți încrederea ce i-a fost acordată.

Vă urăm să îndepliniți cu succes hotărâ
rile care vor fi adoptate de Congres.

război, că producția de oțel a crescut de 
7 ori, iar a industriei chimice de 11 ori, 
ilustrează saltul uriaș care s-a făcut în 
țara voastră în ultimii ani. La aceste rea
lizări ale poporului romîn, condus de 
partid, o mare contribuție a adus Uniunea 
Tineretului Muncitor din R. P. Romînă. 
Vă felicităm din suflet pentru succesele 
ce le-ați obținut și vă dorim, în numele 
celor un milion de membri ai Uniunii Ti
neretului Socialist și Uniunii Tineretului 
Sătesc, în numele întregului tineret polo
nez, noi și frumoase succese în construc
ția socialistă.

Doresc să ofer de asemenea Congresului 
dv. un modest dar, chilim al mileniului 
statului polonez.

Democrat din Irak, din partea 
Ligii Tineretului Democrat 
din Japonia — Shunici Nishî 
zawa, membru al C.C. al Li
gii Tineretului Democrat dir 
Japonia.

Ședința a luat sfârșit la orc 
21,00. Lucrările Congresului 
continuă sîmbătă 20 august la 
ora 8,00.

(Agerpres)



Guvernul U. R. S. S. 
transmite guvernului 

R. P. Romîne 
materiale de arhivă 

rominești
MOSCOVA 19 (Agerpres). — 

La 19 august guvernul U.R.S.S, 
a adus la cunoștința guvernu
lui R. P. Romîne, prin inter
mediul ambasadorului R. P. 
Romîne la Moscova, tov. N. 
Guină, că a adoptat hotărirea 
de a transmite guvernului Re
publicii Populare Romîne ma
terialele de arhivă rominești 
salvate de Armata Sovietică 
în timpul Marelui Război pen
tru Apărarea Patriei 1941-1945, 
aflate în păstrare Ia arhivele 
de stat ale Uniunii Sovietice.

Aceste materiale de arhivă 
sînt din perioada 1811-1944 și 
prezintă o mare valoare ști
ințifică pentru studierea isto
riei Romi ni ei.

Un ețec al puterilor occidentale

Comisia O.N.U. pentru dezarmare 
a recomandat Adunării Generale 

să examineze problema dezarmării■

----- •------

Manifestări 
închinate zilei 
de 23 August

în U. R. S. S.

NEW YORK 19 (Agerpres). 
— TASS transmite: în seara 
zilei de 18 august 
sfîrșit ședințele 
O.N.U. pentru dezarmare. Co
misia, din care fac parte toa
te cele 82 de state membre 
ale O.N.U., a adoptat în una
nimitate proiectul de rezolu
ție propus de șase țări — E- 
cuador, India, Iugoslavia, Me
xic, R.A.U. și Suedia. în re
zoluția adoptată comisia 
comandă celei de-a 15-a se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U. să examineze cu serio
zitate problema dezarmării. 
Comisia recomandă de ase
menea că dată fiind urgența 
acestei probleme să se conti
nue eforturile în vederea re
luării cît mai grabnice a tra
tativelor internaționale 
tru

au luat 
comisiei

re-

pen- 
rezolvarea constructivă a

Procesul spionului american
Powers s-a încheiat

Nava cosmică 
sovietică 
transmite

Rechizitoriul procurorului general 
al U. R. S. S.

MOSCOVA 19 — Coresponden
tul Agerpres transmite: In cinstea 
sărbătorii naționale a poporului 
romîn, 23 August, ministrul Cul
turii al U.RS.S. a organizat un 
Festival al filmului românesc. 
Deschiderea festivalului a avui 
loc în seara zilei de 19 august, 
la cinematograful „Hudojestven- 
nîi** unul din cele mai mari ci
nematografe din Moscova.

La festivitate au participat nu
meroși artiști sovietici, reprezen
tanți ai Ministerului Culturii, 
membri ai corpului diplomatic. 
Au fost de asemenea prezenți 
Nico’ae Guină. ambasadorul 
R. P. Romine 1° Moscova, și co
laboratori ai ambasadei, 
și o delegație de cineaști 
ni, condusă de Ion Florea, 
tor adjunct al Studioului 
rești.

A fost prezentat apoi 
„Valurile Dunării**.

Festivalul filmului romînesc 
va dura pînă la 25 august. In a- 
ceastă perioadă vor fi prezentate 
filmele: „Valurile Dunării**, .,Se. 
crețul cifrului*', ..Băieții noștri",

' ’ ’ sfărâmată** și „Tele-

Schimbul 
instrumentelor 

da ratificare ale 
acordului cultural 

încheiat între 
R. P. Romînâ și Irak

„Citadela 
grame”.

precum 
romi- 
direc- 
Bucu-

filmul

BAGDAD 19 (Agerpres). — 
în rina de 18 august, la Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Republicii Irak a avut loc 
schimbul instrumentelor d« rati
ficare ale acordului cultural în
cheiat între R. P. Romînâ și Re
publica Irak

în cuvin tarile rostite cu acest 
prilej, ambasadorul Republicii 
Populare Romine la Bagdad, Ion 
Georgescu și Ministrul Afaceri
lor Ex’erne al Republicii Irak, 
Hashima Jawad, și.au exprimat 
satisfacția pentru 
relațiilor culturale 
două țâri 
colaborare 
viitor.

dezvoltarea 
dintre cele 

și dorința ca această 
să se lărgească și pe

1

în R. D. Vietnam
19 (Agerpres).HANOI

Cu prilejul sărbătoririi celei 
de-a I6-a aniversări a elibe
rării Romîniei, Depart^jpen- 
tul pentru relațiile cultnrale 
cu străinătatea din R.D. Viet
nam a organizat la Hanoi 
prezentarea filmului romînesc 
„Valurile Dunării44. Au fost 
prezenți Cu Huy Can, mini
strul adjunct al Culturii, Ly 
Ban, ministru adjunct al Co
merțului Exterior și mem
bri ai corpului diplomatic.

Cu același prilej, în capi
tala R.D. Vietnam a apărut 
o culegere de cîntece populare 
rominești în limba vietna
meză.

Noi întreprinderi 
americane 

nafionalizate în Cuba
HAVANA 19 (Agerpres). - 

Atențiile de presă anunță că 
guvernul cub3n a hotărit să 
naționalizeze minele de cobalt 
și nichel aparținînd societății 
americane ..U. S. Moa Bay 
Mining Company*.

problemei dezarmării gene
rale și totaie sub un control 
internațional eficient.

Ținind se^ma de starea de 
spirit a majorității covârși
toare a membrilor comisiei, 
pentru a nu se demasca, de
legațiile Statelor Unite și ale 
partenerilor lor din blocurile 
militare au fost nevoite să 
voteze pentru proiectul de 
rezoluție care fusese reco
mandat. Rezoluția a fost adop
tată în unanimitate.

Motivîndu-și votul, V. V. 
Kuznețov, șeful delegației so
vietice, a declarat că delega
ția Uniunii Sovietice a votat 
pentru rezoluția Ecuadorului, 
Indiei, Iugoslaviei, Mexicului, 
R.A.U. și Suediei întrucît a- 
ceasta recomandă Adunării 
Generale să discute în modul 
cel mai serios problema de
zarmării.

El a arătat, de asemenea, că 
în rezoluție nu se recunoaște 
importanța pe care ar avea-o 
participarea la lucrările sesiu
nii a șefilor de state sau a șe
filor de guverne, deși această 
idee se bucură de sprijinul 
multor delegați. V. V. Kuzne
țov și-a exprimat speranța că 
toți membrii Organizației Na
țiunilor Unite vor examina cu 
toată seriozitatea și răspunde
rea problema dezarmării la 
cea de-a 15-a sesiune a Adu
nării Generale și câ vor fi re
prezenta ți de șefii de state 
sau șefii de guverne.

Prin urmare, sesiunea co
misiei ONU. pentru dezar
mare. care se desfășoară de 
trei zile, s-a întors de fapt 
împotriva acelora care au in
sistat ca ea sâ fie convocată 
— împotriva Statelor Unite și 
a aliaților lor din N.A.T.O. 
Pianul lor de a arunca asu
pra țărilor socialiste răspun
derea pentru activitatea in
fructuoasă a comitetului celor 
zece state de la Geneva a su
ferit o înfringere zdrobitoare. 
Au eșuat și încercările de a 
împiedica discutarea temeinică 
a problemei dezarmării la se
siunea Adunării Generale a 
O.N.U. care se va deschide 
luna viitoare. Dimpotrivă, re
prezentanții țărilor Asiei, A- 
fricii, Europei și Americii La
tine au declarat în mod clar 
că este necesară rezolvarea 
grabnică și constructiyă a 
problemei dezarmării generale 
și totale, un rol important 
trebuind să-l aibă în această 
privință organul suprem al 
O.N.U. — Adunarea Generală.

Lărgirea perimetrului
orașului Moscova

MOSCOVA 19 (Agerpres). - 
TASS transmite: Potrivit da
telor obținute in urma prelu
crării preliminare a informa
țiilor telemetrice transmise de 
pe bordul navei-satelit, apara
tura instalată pe navă funcțio
nează normal. Emițătorul 
„Signal*4, instalat pe bordul 
satelitului, emite semnale care 
sînt înregistrate cu precizie de 
numeroase puncte de recepție 
de pe Pămînt.

Presiunea și temperatura ae
rului în cabină, compoziția și 
umiditatea lui, se mențin în 
limitele normelor stabilite. In 
decursul întregului zbor tem
peratura aerului în cabină a 
fost de aproximativ 20 grade 
Celsius, iar presiunea — de 
760 mm.

Datele telemetrice privind 
parametrii fiziologici, care ca
racterizează starea animalelor, 
au demonstrat că acestea au 
suportat satisfăcător perioada 
de lansare și de plasare a na- 
vei-satelit pe orbită.

înainte de lansare pulsul 
cîinelui ,-Strelka4* era 90. frec
vența respirației — 60. In
timpul plasării navei-satelit 
pe orbită, pulsul a ajuns pînă 
la 160. iar frecvența respira
ției pînă la 125. După o oră și 
jumătate de zbor, pulsul a 
fost 65. iar frecvența respira
ției - 24.

Pulsul cîinelui ,.Belka“ era 
înainte de lansare 75, iar frec
vența respirației — 24. In
timpul plasării navei pe orbită 
pulsul a ajuns pînă la 150. iar 
frecvența respirației pînă la 
240. După o oră și jumătate 
de zbor, pulsul a fost 72, iar 
frecvența respirației — 12.

Datele obținute demonstrea
ză că în timpul zborului pe 
orbită, in condițiile imponde
rabilității, funcțiunile fiziolo
gice ale animalelor s-au nor
malizat.

Imaginile transmise prin 
sistemul de televiziune atestă, 
de asemenea, normalizarea 
funcțiilor fiziologice. A fost 
înregistrat momentul cînd in
stalațiile automate au 
hrană animalelor.

Elementele orbitei navei-sa- 
telit — precizate pe baza date
lor măsurătorilor — sînt urmă
toarele : perioada de rotație 
este do 90’42” ; înălțimea pe- 
rigeului este de 306 km ; înăl
țimea apogeului — de 340 km; 
înclinarea orbitei față de pla
nul ecuatorului este de 65 gra
de 57 minute.

Observațiile asupra navei- 
satelit continuă.

dat

------•------

5A.V FRANCISCO. - Recent, 
la San Francisco s-au închis lu
crările celui de-al V dea Con. 
greș internațional de Gerontolo
gie. La acest congres au partici
pat peste 2.000 delegați Din par 
tea R. P, Romine au participat 
prof. Dr. Ana Aslan Și dr. Va
leria Arcan.

Tn referatul prezentat la des
chiderea congresului prof. Grep pi 
a apreciat pozitiv activitatea In
stitutului de geriatrie din Bucu
rești fi a prof. dr. Ana Aslan,

însărcinatul cu afaceri 
al R. P. Romîne 

în Finlanda 
și-a prezentat scrisorile 

de acreditare
HELSINKI 19 (Agerpres). - 

La 18 august, însărcinatul cu 
8 faceri al R. P. Romine în 
Finlanda, I. Crișan, a prezen
tat ministrului Afacerilor Ex
terne al Finlandei, Ralf Torog- 
ren. scrisorile sale de acredi
tare.

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
TASS transmite : La Moscova 
a fost dat publicității decretul 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al R.S.F.S.R. cu privire la lăr
girea perimetrului orașului Mos
cova. Teritoriul orașului s© va 
mări prin includerea cîtorva o- 
rașe aflate în apropierea Mos
covei, a unor așezări muncito
rești, rurale, centre populate ți 
localități cu vile din regiunea 
Moscovei situate pe un teritoriu 
limitat de autostrada circulară a 
capitalei sovietice.

Potrivit decretului împărțirea 
administrativ-teritorialâ a Mos
covei se modifică. în locul celor 
20 de raioane existente se înfiin.

țează numai 17. Sovietului ora
lului Moscova i se pune la dis
poziție un teritoriu de ioni 
verde și de parcuri cu o supra
față totală de aproximativ 
180.000 de hectare. Pe teritoriul 
zonei verzi s© formează cinci ra
ioane care din punct de vedere 
administrativ sînt subordonate 
Sovietului orășenesc Moecova.

Comentînd decretul eu privi
re la extinderea Moscovei pre
ședintele Sovietului orășenesc 
Moacova, Nikolai Bobrovnikov, 
a eomunieat ci suprafața ora. 
șulni ac va miri de la 35,6 mii 
la 87 mii hectare, adiei de *- 
pro*pe 2.5 ori.

Declarațiile ministrului central 
al Economiei R. A. U.

în Capitală
miei frumoasei dv. țări, des
pre care am auzit că cunoaște 
o înflorire multilaterală. 

Aveți o țară minunată 
care vă 
timpul vizitelor precedente 
admirat capitala dv., litoralul 
Mării Negre — Mamaia, Efo
rie — munții dv. — Sinaia și 
alte locuri minunate, pe care 
— după convorbirile cu repre
zentanții guvernului romîn — 
voi fi fericit să le revăd.

Mă voi strădui ca în con
vorbirile cu dl. ministru al 
Comerțului și cu ceilalți repre
zentanți romini să contribui 
la îmbunătățirea continuă a 
relațiilor noastre economice, 
SDre folosul reciproc.

sosirea

Manifestări artistice 
cu prilejul zilei 
de 23 August

La sosirea sa 
Băneasa, Abdel 
6uni, ministrul central al Eco
nomiei R.A.U., a declarat 
unor redactori ai Agenției Ro
mîne de Presă „Agerpres44 :

Sînt fericit că vin din nou 
în Romînia. unde voi revedea 
vechi prieteni. Apreciez foarte 
mult contactele personale și 
sper că întrevederile si con
vorbirile pe care le voi avea 
la București vor ajuta la dez
voltarea relațiilor bune exis
tente între țările noastre, in
tre popoarele noastre.

Cu prilejul actualei vizite 
voi căuta să mă interesez de 
dezvoltarea continuă a econo-

pe aeroportul 
Moneim Kai-

,__ _________cu
puteți mindri. In 

am

Vizita ministrului central al Economici
R, A. U. la Ministerul Comerțului

Vineri dimineața, ministrul 
Comerțului al R.P, Romine, 
Gogu Rădulescu, a primit pe 
Abdel Moneim Kaisuni, mini
strul cenți al al Economiei 
R.A.U., care se află în vizi
tă în țara noastră.

Ministrul central al Econo
miei R.A.U. a fost însoțit 
de Farid Chehlaoui, ambasa
dorul R.A.U. la București.

La întrevedere au partici
pat Mihai Petri, adjunct al 
ministrului Comerțului, pre
cum și funcționari superiori 
din Ministerul Comerțului.

In convorbirile purtate cu 
această ocazie, care s-au des
fășurat într-o atmosferă cor
dială, s-a constatat de ambele 
părți că există posibilități de 
dezvoltare a relațiilor econo-

mice între cele două țări, atît 
pentru perioada în curs, cît 
și pentru următorii ani. și în 
acest sens s-au examinat mă
surile corespunzătoare care 
urmează a fi luate.

(Agerpres)

In nun de 23 August, după 
demonstrația oamenilor muncii, 
in Capitală se tor de^isura nu- 
meroase meuifesîiri artistice in 
cedrul ciroru tor fi prezentate 
programe veriste de cintece fi 
dansuri, recitări, concerte, reci
taluri de canto fi balet etc. Spec 
tocolele cor area loc, incepînd 
de la or« 27, in pădurile. Bă- 
neasa. Andronache. Mo go foaia fi 
Pustnicu, in parcuri, Lq teatrele 
de vară, în piețe fi grădini, pe 
estrade special amenajate. la A- 
renele Libertății, la Ca<a prie
teniei romîno-sovietice, la casele 
de cultură raionale și ale tinere
tului, căminele culturale etc.

Pe ecrane montate special în 
piețele Rahova, Unirii, Banu 
Manta, Halele Obor, Libertății 
vor rula filme. In grădina Cif- 
migiu, Piața Republicii, Piața 
Rahova și în alte locuri, spec 
tocolele vor fi urmate de dans 
de masă.

In grădina Palatului Pionieri
lor din Capitală se va desfășura, 
începind de la ora 17, carnava
lul pionierilor și școlarilor orga
nizat de Comitetul orășenesc al 
U.T.M. și Palatul Pionierilor.

(Agerpres)

STOCKHOLM. - Intre 21 șl 
28 august va avea loc la 
Stockholm, Congresul Inter
național de Științe istorice. 
La 17 august au început lu
crările Comisiilor Congresului 
Ir.:ema;ianal de Științe Isto
rice.

Ia cadrul discuțiilor Corni- 
«iei pentru Istoria mișcărilor 
sociale, a luat cuvîntul acad. 
P. Constantinescu-Iași, care a 
vorbit despre mișcarea munci
torească dm Romînia în peri
oada crizei economice din 
1929—1933.

Lucrările comisiilor Congre
sului continuă.

CAPE CANAVERAL. - După 
cum transmite agenția United 
Press International, la 18 august 
forțele aer ie n* militare ale 
S.U.A. au Întreprins o încer
care nereușită de a lansa un sa
telit artificial al Pămînt ului 
„Courier /-a". Corespondentul 
precizează că satelitul a explo
dat la două minute și jumătate 
după lansar*.

NEW YORK. - După cum 
enunță agențiile americane de 
presă, forțele aeriene militare 
ale S.U.A. au lansat La 18 au
gust de la baza militară Van
denberg (California) un satelit 
artificial a! Pămîntuluj Disco, 
verer 14“ plasîndu.l pt o orbită 
polară. Scopul lansării, se spune 
în știrea agenției Associated 
Press, este de a încerca apara- 
tajul destinat unor scopuri de 
spionaj.

. MOSCOVA 19 (Agerpres). - 
In rechizitoriul pronunțat la 
19 august in procesul intentat 
pilotului spion american Po
wers, procurorul 
U.R55., Roman 
declarat că acest 
văluie nu numai 
virșite de acuzat, el „dezvăluie 
de asemenea pînă la capăt ac
țiunile agresive criminale ale 
cercurilor guvernante din 
S.U.A. — adevărații inspiratori 
și organizatori ai crimelor 
monstruoase îndreptate împo
triva păcii și securității po
poarelor44.
Procurorul general al 

U.R.S.S. a subliniat că, după 
cum au dovedit-o evenimen
tele ulterioare, guvernul 
S.U.A. a demonstrat în fața 
întregii lumi adevărata sa in
tenție de a folosi pătrunderea 
provocatoare a avionului 
„U-2“ în adincul Uniunii So
vietice ca pretext pentru a ză
dărnici conferința la nivel 
înalt, pentru a reîntoarce lu
mea la starea „războiului 
rece44, a agrava încordarea in 
relațiile internaționale și a în
gheța tratativele între 
puteri cu privire la 
mare.

Procurorul general 
deră că sentința în procesul 
lui Powers va avea impor
tanță nu numai pentru soarta 
personală a acuzatului. Aceas
tă sentință va demasca încă o 
dată în mod convingător în 
fața întregii lumi politica cri
minală, agresivă, a cercurilor 
guvernante din S.U.A. Această 
sentință va juca un rol și in 
lupta forțelor păcii împotriva 
forțelor agresiunii.

Trecînd la expunerea cir
cumstanțelor infracțiunii, acu
zatorul public a constatat că 
acțiunile criminale ale acuza
tului Powers au fost stabilite 
complet prin dovezi care nu 
pot fi infirmate sau 
tate.

Acuzația formulată 
triva lui Powers este 
plin dovedită de numeroase 
probe obiective. Acest lucru îl 
înțelege și acuzatul însuși, și 
de aceea el nu încearcă să-și 
tăgăduiască vinovăția.

Powers a recunoscut că, în 
conformitate cu contractul pe 
care l-a încheiat cu Agenția 
centrală de investigații din 
S.U.A., el era pilot al unei sub
unități speciale de aviație care 
se îndeletnicește cu culegerea 
de informații asupra posturi
lor de radio și instalațiilor de 
radiolocație funcționînd pe te
ritoriul Uniunii Sovietice, 
cum și asupra locurilor 
amplasare a rachetelor.

Amintind depoziția lui 
wers că a transportat un a- 
vion „U-244 de la baza aeriană 
americană din regiunea Wies
baden (Germania occidentală) 
la baza forțelor militare ae
riene ale S.U.A. din Platts
burg, statul New York, pro
curorul general a declarat :

„Acest lucru confirmă încă 
o dată că avioanele americane 
de spionaj „U-2“ aveau baze 
pe teritoriul Germaniei occi
dentale și că efectuau zboruri 
de acolo. Guvernul revanșard 
al lui Adenauer n-a conside
rat însă necesar, așa cum au 
procedat alte state partici
pante la N.A.T.O^ sâ protes
teze in legătură cu aceasta pe 
lingă guvernul S.U_A, Mai 
mult decît atit, cancelarul A- 
denauer s-a grăbit să fie pri
mul care sâ aprobe crimina
lele zboruri agresive șl da 
spionaj ale avioanelor „U-2“.

Procurorul general a consta
tat că, după cum s-a stabilit 
prin depozițiile lui Powers cu 
privire la condițiile în care a 
fost recrutat în serviciul de 
spionaj, zborurile agrerlve de 
spionaj deasupra Uniunii So
vietice au fost organizate șl 
efectuate sub conducerea di
rectă a Agenției centrale de 
investigații a S.UA, cu știrea 
și cu consiir.țămintul guver
nului și al președintelui 
S.U.A., Eisenhower.

Rudenko consideră că sco
purile de spionaj ale zboru
lui lui Powers deasupra teri
toriului sovietic au fost confir
mate de toate circumstanțele 
infracțiunii, inclusiv de depo 
zițiile acuzatului și de 
roase probe materiale.

Procurorul general a 
niat în mod deosebit că 
rațiile conducătorilor 
care au recunoscut în fața în-

general al 
Rudenko, a 
proces dez- 
crimele să-

marile 
dezar-

consî-

contes-

îm po
pe de-

pre- 
de

Po-

nume-

subli-
. decla-
S.U.A.,

Evoluția situației in Congo
(Ager- 

anunță

INFOBMAȚIi
Ansamblul artistic „Vit Ne- 

jedly44 al Armatei Republicii 
Socialiste Cehoslovace a pre
zentat vineri seara la Teatrul 
de vară din Parcul de cultu
ră și odihnă „I. V. Stalin’4 din 
Capitală primul său spectacol 
în tara noastră.

Vineri a avut loc la Galeriile 
de artă din b-dul Magheru sub 
auspiciile Uniunii Artiștilor Plas. 
tici și Fondului Plastic, deschi
derea expoziției de grafică „Im
presii de călătorie din Uniunea 
Sovietică**, cu lucrări semnate de 
artiștii Mihail Gion și Gheorghe 
Șaru, (Agerpres)

LEOPOLDVILLE 19 
pres). — După cum 
agențiile străine de informa
ții, la 18 august pe aerodro
mul din Leopoldville a avut 
loc un incident serios. Cînd 
trupele congoleze, care au o- 
cupât în urmă cu două zile 
aerodromul din , capitală au 
cerut ca soldații și ofițerii 
subunității canadiene din ca
drul trupelor O.N.U., care a 
sosit pe aerodrom, să-și pre- 
zințele documentele, aceștia 
din urmă au refuzat să satis
facă această cerere și au opus 
rezistență. în ajutorul ; cana
dienilor au sosit alte subuni-

tați ale trupelor O.N.U.. afla
te în Republica Congo. în ju
rul prînzului aproximativ 
1.200 de soldați ai O.N.U: au 
ocupat aerodromul din 
poldville. Aceștia au 
tranșee și au instalat 
de sîrmă ghimpată. Trupele 
O.N.U. au primit ordinul ca 
în caz de necesitate să des
chidă focul împotriva trupe
lor congoleze.

Aerodromul din Leopold
ville este închis pentru avioa
nele civile, cărora li s-a dat 
indicația să aterizeze la Braz
zaville, pe malul opus al riu- 
lui Congo.

Leo- 
săpat 
rețele

tregii lumi că spionajul și în
călcarea suveranității altor 
state constituie o politică de 
stat a S.U.A. capătă în lumina 
procesului penal al lui Powers 
o însemnătate juridică și în
deplinesc rolul de probe ju
diciare.

Aceste probe, adică declara
țiile proprii ale conducători
lor menționați, stabilesc fără 
putință de tăgadă că guver
nul S.U.A. a fost inspiratorul 
și organizatorul crimelor să- 
vîrșite de Powers și de alții 
de soiul lui.

După părerea acuzatorului 
public, există toate temeiurile 
ca declarațiile sus-menționate 
să fie considerate ca 
incontestabile 
Powers.

Rudenko a 
roasele probe

Dovezile materiale, a decla
rat procurorul general, stabi
lesc in mod incontestabil că 
zborul avionului american 
deasupra teritoriului U.R.S.S. 
a fost un zbor intenționat și 
proiectat dinainte. După cum 
reiese din concluziile experți- 
lor, harta cu ruta de zbor și 
cu datele de navigație stabi
lite prin calcule a fost pregă
tită pe pămînt înainte de 
efectuarea zborului.

Acuzatorul public consideră 
că aparatajul de fotografiat 
aflat pe bordul avionului 
și rezultatele directe ale fo
tografierii în scopuri de spio
naj constituie probe impor
tante care demască scopurile 
de spionaj ale zborului efec
tuat de Powers.

Clișeele obținute din aer 
conțin informații cu caracter 
de spionaj referitoare la o- 
biective industriale și milita
re din U.R.S.S.

După cum a arătat Ruden
ko, faptul că pe avionul „U-2“ 
nu exista echipament pentru 
stabilirea de legături radio pe 
mari distanțe dovedește încă 
o dată că organizatorii pă
trunderii agresive au luat mă
suri pentru a ascunde zborul 
pirateresc și a preîntâmpina 
posibilitatea descoperirii lui 
pe teritoriul U.R.S.S. Ruden. 
ko a constatat că dacă misiu
nile ce au fost încredințate 
lui Powers nu ar fi fost cri
minale, stăpînii lui Powers nu 
l-ar fi înzestrat cu un ac uci
gător. Expertiza a ajuns la 
concluzia că dacă un om ar fi 
înțepat cu acest ac, moartea 
ar interveni fulgerător.

Acuzatorul public a subli
niat că Powers îndeplinea ne
mijlocit misiuni criminale de
osebit de periculoase care pri
mejduiau direct pacea gene
rală și puteau să ducă la o 
catastrofă înspăimîntătoare 
pentru omenire. Nimeni n-ar 
fi putut stabili de pe pămînt 
dacă acest avion inamic care 
a pătruns fără jenă în spațiul 
aerian sovietic poartă sau nu 
o încărcătură ucigătoare.

Este cît se poate de evident, 
a declarat Rudenko, că în 
condițiile cînd unele state dis
pun de arme nucleare și de 
mijloace pentru a le transpor
ta aproape fulgerător la țintă, 
acțiunea agresivă săvîrșită de 
S.U.A. la 1 mai 1960 împotri
va Uniunii Sovietice face par
te din crimele care pun în 
primejdie securitatea întregii 
omeniri și putea să aibă cele 
mai grave urmări pentru în
treaga lume.

Examinînd problema dacă 
pătrunderea unui singur a. 
vion în spațiul aerian al unei 
alte țări constituie un act a- 
gresiv, acuzatorul public a 
declarat: „Există toate teme
iurile de a se ajunge la con. 
cluzia că pătrunderea unui a- 
vion străin, cum a fost pă
trunderea avionului de spio
naj „U-2“. este fără 
un act agresiv*4.

Acuzatorul public 
atenția judecătorilor 
faptului că în procesul lui 
Powers se poate vorbi de un 
caz sui-generis de complicita
te Internațională, 
agresive de spionaj 
nanelor americane 
teritoriului Uniunii 
n-ar fi putut avea 
unele state învecinate 
U.R.S.S., în cazul de față 
Turcia, Pakistanul și Norve
gia, nu și-ar fi pus teritoriul 
la dispoziția clicii militariste 
americane. Raza maximă de 
zbor a avionului „U-2“ nu 
i-ar fi permis să opereze di
rect de pe teritoriul S.U.A.

Rudenko a declarat:
..Dacă s-ar aprecia toate a- 

ceste circumstanțe în baza 
teoriei complicității, ar tre
bui să fie judecați ca complici 
ai crimelor lui Powers cei ce 
au organizat și inspirat a- 
ceastâ crimă, precum și cei 
care au contribuit în mod vă
dit la sâvîrșirea crimei pu- 
nind Ia dispoziție mijloacele 
și înlăturînd piedicile4*.

In continuare acuzatorul 
public a calificat din punct 
de vedere juridic faptele de 
care s-a făcut vinovat Powers.

Constatînd că din punct de 
vedere al legislației penale a 
Uniunii Sovietice, acuzația de 
spionaj adusă lui Powers a 
fost dovedită în mod incontes
tabil. el a subliniat că și po
trivit legislației S.U.A. acțiu
nile lui Powers, dacă ar fi 
avut Ioc in țara sa și ar fi 
fost îndreptate împotriva ei, 
ar fi fost de asemenea consi
derate acte de spionaj și ar 
fi fost pedepsite sever.

Powers, a declarat acuzato
rul public, nu este un simplu 
spion, ci un criminal instruit chisoare.

special și în modul cel mai a- 
mănunțit. Powers și-a comis 
crima într-un mod care con
stituie o primejdie pentru mi
lioane de oameni.

Adresîndu-se judecătorilor, 
acuzatorul public a spus :

„Sentința pe care o veți 
pronunța să constituie un a- 
vertisment sever pentru toți 
cei ce promovează o politică 
agresivă, încalcă în mod cri
minal normele unanim accep
tate ale dreptului internațio
nal și suveranitatea statelor, 
proclamă drept politică de 
stat politica „războiului rece44 
și a spionajului.

Această sentință să consti
tuie de asemenea un avertis
ment sever dat tuturor celor

de teapa lui Powers care, din 
ordinul stăpinilor lor ar în
cerca să submineze cauza 
păcii, să atenteze la onoarea, 
demnitatea și integritatea 
marii Uniuni Sovietice*4.

In încheierea rechizitoriului 
său, procurorul general al 
U.R.S.S. a declarat :

„Am toate temeiurile să cer 
tribunalului să-i aplice acuza
tului Powers o pedeapsă 
exemplară. Ținînd însă seama 
că acuzatul Powers și-a ex
primat sincer regretul în fața 
tribunalului sovietic pentru 
crima săvîrșită, nu insist să i 
se aplice pedeapsa cu moar
tea. Cer tribunalului să-1 con
damne pe acuzatul Powers la 
15 ani închisoare44.
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Cuvîntul avocatului apărării
După o pauză, tribunalul a 

reluat ședința, dindu-se cu- 
vîntul avocatului apărării, ML 
hail Griniev.

El a amintit că legislația 
sovietică nu numai că acordă 
dreptul la apărare dar și pre
vede cele mai largi posibili
tăți reale pentru exercitarea 
acestui drept.

Dat fiind că Powers și-a re
cunoscut în întregime vina, a 
declarat apărătorul, el nu con
testă nici faptele imputate lui 
Powers, nici încadrarea juri
dică a crimei așa cum a fost 
apreciată de acuzatorul pu- 
blic.

Apărătorul a scos în evi
dență însemnătatea internațio
nală a cazului Powers, de
oarece pe banca acuzaților, în 
afară de Powers, unul din 
executanții acțiunii perfide și 
agresive împotriva Uniunii 
Sovietice trebuie să se afle, 
fără să fie prezenți în mod. 
fizic, stăpînii lui : Agenția 
centrală de investigații în 
frunte cu Allan Dulles și clL 
ca militarists americană, iar 
împreună cu ei toate forțele 
negre, agresive care urmăresc 
declanșarea unui nou război 
mondial.

Apărătorul a rugat pe jude
cători să dea atenție acestei 
circumstanțe care, după cum 
este el convins, va fi de o în
semnătate esențială pentru 
pronunțarea sentinței împo
triva lui Powers.

în această ordine de idei 
apărarea și-a exprimat regre
tul în legătură cu faptul că 
pe banca acuzaților se află 
numai Powers. în cealaltă al
ternativă, Powers ar fi ocupat 
un loc secundar și ar fi putut 
conta fără îndoială pe o ușu
rare considerabilă a pedepsei.

Apărarea și-a exprimat con
vingerea că, pronunțind sen
tința împotriva lui Powers, 
Tribunalul va ține seama de 
faptul că el nu a executat or
dinul colonelului Shelton de a 
distruge avionul și de a se si
nucide în cazul cînd ar fi 
trebuit sâ aterizeze forțat sau 
să părăsească avionul și ar fi 
căzut prizonier.

Apărătorul a subliniat că, 
deși divulgarea unui secret de 
stat se pedepsește în S.U.A. 
cu închisoare pe termen de 
zece ani sau o amendă de 
10.000 dolari, Powers a făcut 
totuși depoziții adevărate.

Mihail Griniev și-a expri
mat părerea că semnarea de 
către Powers a depozițiilor 
sale și depozițiile pe care le-a 
făcut în repetate rînduri de 
bună voie sînt, probabil, un 
rezultat al prefacerii lăun
trice care a început din mo
mentul * 
tact cu 
înțeles 
cele ce 
despre 
poporul sovietic 
tradicție flagrantă cu realita
tea. într-una din depozițiile 
sale, a 
wers a 
săi l-au 
așteptat 
U.R-S-S. 
bine.

Anallzînd viața lui Powers, 
apărătorul a arătat ce l-a fă-

în care a venit în con- 
oamenii sovietici și a 
că foarte multe din 
i s-au spus în America 
Uniunea Sovietică și 

sînt în con-

amintit Griniev, Po- 
declarat că patronii 
înșelat și că nu s a 

niciodată ca 
să fie tratat atît

în 
de

Cuvîntul
Tn încheierea ședinței s-a dat 

cuvîntul acuzatului.
Ați ascultat aici, a spus Po

wers, toate împrejurările referi
toare la procesul meu și urmea
ză să luați o hotărîre în legătură 
cu soarta mea.

Recunosc, a declarat Powers, 
că am săvârșit una din cele mai 
grave infracțiuni și că merit să 
fiu pedepsit. Rog tribunalul să 
aprecieze toate circumstanțele și 
să aibă în vedere nu numai fap
tul că am săvârșit o infracțiune, 
ci și împrejurările care m-au de
terminat s-o comit.

Rog tribunalul să 
siderare că nici o

ia în con- 
informație

cut să intre în serviciul Ăa 
genției centrale de investigații 
și l-au transformat într-un in
strument al politicii agresive 
a guvernului american.

Deși nu a avut suficiente 
mijloace materiale, tatăl lui 
Powers a căutat să-i dea fiu
lui său posibilitatea de a 
urma studii superioare. Dar 
Powers a vrut să devină mai 
repede independent pentru a-1 
6cuti pe tatăl său de sacrifi
ciile pe care le necesita con-, 
tinuarea studiilor, deoarece în 
S.U.A. învățămîntul superior 
este legat de mari cheltuieli. 
După ce a absolvit colegiul în 
anul 1950, Powers a obținut 
un post provizoriu. El nu a 
putut să capete de lucru per
manent din cauza șomajului 
de masă. în afară de aceasta, 
nu putea obține un serviciu 
permanent deoarece urma să 
fie recrutat. Iată de ce la sfîr- 
șitul anului 1950, fără a mai 
aștepta să fie recrutat, Po
wers a început să lucreze de 
bună voie în cadrul forțelor 
militare aeriene ale S.U.A. 
pentru a scăpa de grija zilei 
de miine.

Propaganda americană min
cinoasă nu a putut sâ nu lase 
urme asupra caracterului și 
educației lui Powers și în
deosebi asupra ideilor sale 
despre Uniunea Sovietică. Nu 
este întîmplător că la ancheta 
preliminară Powers a decla
rat că nu s-a așteptat la o 
comportare atît de umană 
față de dinsul. El se aștepta 
să fie torturat și batjocorit.

Explicînd tribunalului de 
ce Powers care nu avea nici 
un fel de tendințe și prefe
rințe politice a putut fi impli
cat într-o aventură politică 
de mare avergură și atît de 
periculoasă, apărătorul a spus 
că răspunsul la aceasta tre
buie căutat în condițiile de 
viață existente in America ca
pitalistă cu șomajul 6ău per
manent de masă, cu morala 
burgheză care predomină aco
lo și a cărei trăsătură speci
fică este individualismul 
lăcomia de bani.

Apărătorul consideră drept 
circumstanțe atenuante depo
zițiile adevărate și sincere ale 
lui Powers și vîrsta acuzatu
lui care a împlinit recent 31 
de ani.

Apărătorul a declarat că 
atunci cînd cere ușurarea pe
depsei lui Powers, el nu por
nește numai de la mobilul 
crimei, de la împrejurările în 
care a fost comisă și de la 
comportarea lui Powers după 
arestarea sa, ci și de la for
ța, puterea și tăria Uniunii 
Sovietice și de la principiul 
că în prezent inițiativa și pu
terea se află în mîinile forțe
lor iubitoare de pace, ale la
gărului păcii și socialismului.

In încheiere apărătorul a 
declarat: Sentința dv. va fi 
încă unul din numeroasele 
exemple de acte umanitare 
ale Tribunalului sovietic șl va 
constitui o replică dată atitu
dinii față de om a stăpînilor 
lui Powers — Agenția cen
trală de investigații și forțele 
reacționare guvernante din 
Statele Unite ale Americli 
care l-au trimis la moarte si
gură și i-au dorit moartea.

acuzatului
sau dată secretă n-a luat calea 
prevăzută inițial. Ele au ajuns 
în mâinile autorităților sovie
tice.

Știu că oamenii ruși mă con
sideră dușman, a spus Powers, 
dar aș vrea să subliniez că per
sonal nu am nutrit niciodată și 
nu nutresc sentimente dușmă
noase față de oamenii sovietici.

Mă adresez tribunalului cu 
rugămintea de a mă judeca nu 
ca pe un dușman, ci ca pe un 
om care nu este un dușman al 
oamenilor ruși, ca pe un om 
care nu a mai compărut nicio
dată în fața tribunalului sub nici 
o acuzație și care și-a recunos
cut sincer vina. Vă mulțumesc.

Sentința Tribunalului Suprem 
ai U. R. S. S.

Generalul locotenent de jus
tiție, V. V. Borisoglebski, pre
ședintele Colegiului Militar al 
Tribunalului Suprem al 
U.R.S.S., a dat citire sentinței 
tribunalului în procesul penal 
împotriva pilotului-spion a- 
merican, Francis G. Powers.

In baza articolului 2 al Le
gii U.R.S.S. „Cu privire la 
răspunderea penală pentru 
crime împotriva statului" tri
bunalul l-a găsit vinovat pe 
acuzatul Francis G. Powers și 
l-a condamnat la zece ani pri
vațiune de libertate cu ispă
șirea primilor trei ani in in-

Sentința este definitivă și 
nu poate fi atacată.

Cei prezenți în sală 
timpinat cu satisfacție 
ța pronunțată. în sală 
bucnit aplauze furtunoase.

Cu aceasta ședința Colegiu
lui Militar al Tribunalului Su
prem al U.R.S.S. a luat sfîr- 
șit.

au în
senin
au iz-

★
MOSCOVA 19 (Agerpres). — 

TASS transmite : Curind după a. 
nunțarea sentinței .tatăl, mama, 
sora, soția și mama soției lui 
Francis Powers au avut o intîl. 
nire cu acesta In clădirea unde 
a avut loc procesul.

Întâlnirea a durat o oră șl 15 
minute.
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