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Ziua eliberării
patriei

Cu nestăvilit entuziasm și 
bucurie întîmpină tine
retul nostru alături de 

întregul popor, cea de-a 16-a 
aniversare a zilei de 23 Au
gust 1944, ziua eliberării Ro- 
mîniei de sub jugul fascist, 
cea mai mare sărbătoare na
țională a poporului nostru.

La 23 August 1944, in con
dițiile create prin victoriile 
hotărîtoare ale eroicei armate 
sovietice 
hitlcriste 
populare 
ducerea 
insurecția armată care a avut 
ca rezultat doborîrea dictatu
rii militaro-fasciste antones- 
ciene, ieșirea Rominiei din 
războiul hitlerist și alăturarea 
ei la lupta coaliției antihitle
riste.

Veșnic nepieritoare va fi a- 
mintirea vitejilor ostași ro- 
mini și sovietici, a luptători
lor din forțele patriotice care 
și-au vărsat sîngele 
eliberarea Rominiei 
jugul fascist.

Poporul nostru iși 
recunoștința fierbinte față de 
poporul sovietic, care l-a aju
tat să se elibereze și să-și clă
dească viața fericită.

în lumina perspectivei isto
rice apare cu toată claritatea 
marea însemnătate a insurec
ției armate de la 23 August 
1944, inițiată, organizată și 
condusă de partid. Insurecția 
armată a marcat începutul 
revoluției populare, constitu
ind un moment ho«ăritor in 
istoria poporului nostru, o 
piatră de hotar, începutul unor 
adinei transformări revoluțio
nare, care au dat poporului

împotriva hoardelor 
cotropitoare, forțele 
patriotice, sub con- 
P.C.R., au înfăptuit

pentru 
de sub

exprimă

nostru putința să-și ia soarta 
in propriile-i miini, să cuce
rească pentru prima oară o a- 
devărată independență națio
nală. să instaureze regimul 
democrat popular și să pășeas
că apoi la construirea socia
lismului in țara noastră.

Pentru istorie, in uriașa ei 
desfășurare. ÎS ani sint doar o 
clipă. Dar ce drum lung, ce 
pas uriaș a făcut poporul nos
tru de la vechea Rominie a- 
grară. înapoiată, țara plugu
lui de lemn și a recordurilor 
de analfabetism, la Rominia 
democrat-populară de azi. țară 
eu • puternică industrie sn- 
rilirvlă en o agrieullură in 
plină dexvoltare pe calea su- 
cîalismnlui. eu o cultură i» 
noritaare !

Cit de tonii a crescut pute- 

se vede din faptnl că in 1MU 
realizăm in numai 11 săpU- 
mini întreaga producție indus 
IriaU a anului 1S3S. Sint de 
asemenea foarte grăitoare 
unele comparații ca țările ea- 
pitaliste. In 19ÎS producția de 
cărbune a Romiuiei pe cap de 
locuitor era de 12 ori mai 
mieâ decit a Norvegiei, iar in 

ea era deja de 4.9 ori 
mai mare decit a acesteia. 
Daeă in 19J8 Rominia produ- 
cea Bai puțin de 
din producția de fire de 
bac a Austriei, 
produs aproape 
multe fire de 
această țară.

Profunde transformări 
noaste agricultura patriei 
noastre. Cooperativizarea a- 
griculturii e in linii generale 
terminată. Sectorul socialist

in 195-8 
de 2 ori 
bumbac

jumătate 
bnm- 
ea a 
mai 

decit

cu-

După montarea capacelor de presiune compresorul de 200.000 
K. col. va fi complet gata, lată-i in fotografie pe tinerii loan Varga 
și lanossy Csaba doi din fruntașii în muncă de la întreprinderea 

„Tehnofrig" Cluj lucrind ia montarea lui.

Adunări consacrate celei de-a XVI-a
aniversări a eliberării patriei noastre
Sîmbătă au avut loc în nu

meroase întreprinderi și insti
tuții din Capitală și din tară 
adunări consacrate celei de-a 
16-a aniversări a eliberării pa
triei.

In fața a mii de metalur- 
giști de la uzinele ce poartă 
numele marii sărbători, într-o 
atmosferă de entuziasm a vor- 

. bit tov. Ion Constantin, mem
bru supleant al Comitetului 
Central al P.M.R. însuflețiți 
de hotărîrile Congresului al 
III-lea al P.M.R., muncitorii, 
inginerii și tehnicienii Uzine
lor „23 August**, au întîmpinat 
cea de-a 16-a aniversare a eli
berării patriei cu noi succese. 
Astfel, angajamentele luate de 
colectivul uzinei au fost înde
plinite și depășite, realizîn- 
du-se peste prevederile planu
lui 1.235 tone de oțel lichid, 

. peste 1000 tone de piese furna- 
W te» 12 vagoane de marfă, 34 

vagoane cisternă etc. Totodată 
în primele 7 luni s-au obținut 
6.308.0C0 lei. economii peste 
prevederile planului.

★
Uzina se mîndrește cu ino

vatori fruntași ca Antonache 
Cristache, Constantin Anton, 
Gheorghe Costache, inginerul 
Ion Feleagă, cu colectivul de 
cțelari de la cuptoarele elec
trice din turnătoria de oțel 
care și-a îndeplinit și depășit 
angajamentul pe primele opt 
luni în ziua de 13 august.

In mai multe secții de pro- 
ducție ale Combinatului side
rurgic Hunedoara s-au ținut 
adunări închinate marii săr
bători. La adunarea de la 
noua oțe'ărie Martin a vorbit 
despre însemnătatea zilei de 
23 August tov. Ștefan Șoi- 
muși, secretarul organizației 
de partid a oțelăriei. Vorbito
rul a arătat totodată că dato
rită îmbunătățirii indicilor de 
utilizare a cuptoarelor, colec
tivul noii oțelării a elaborat 
de la începutul lunii iulie și 
pînă acum 3700 tone oțel pes
te prevederile planului. La a- 
dunarea care a avut loc în 
secția laminoare vechi a luaț

cuvîntul tov. Nicolae Vlaicu, 
secretarul organizației de par
tid a secției, care a amintit în
tre altele, că laminatorii au 
dat peste plan în cinstea marii 
aniversări 2000 tone laminate 
de bună calitate.

★
La adunarea festivă care a 

avut loc pe șantierul de la 
Brazi au participat peste 5000 
de muncitori constructori care 
înalță complexul de chimizare 
a petrolului și centrala elec
trică de termoficare. Construc
torii de pe aceste șantiere care 
în întrecerea desfășurată în 
cinstea zilei de 23 August au 
intensificat ritmul lucrărilor 
realizînd un avans de aproape 
30 de zile au fost felicitați de 
tov. Dumitru Balalia. prim, 
secretar al Comitetului regio
nal Ploești al P.M.R.

★
La Uzinele constructoare de 

utilaj petrolifer .,1 Mai“ din 
Ploești tov. Ion Sîrbu, secre
tar al Comitetului regional 
Ploești al P.M.R. a subliniat 
în cuvîntul său elanul cu care 
a muncit colectivul de muncă 
de aici pentru întîmpinarea zi
lei de 23 August, livrînd peste 
plan instalații de foraj și pen
tru rafinării. Adunări simila
re au avut loc și în schelele 
petrolifere Cîmpina, Tîrgoviș- 
te și Urlați.

★
Peste 1000 de muncitori»’' 

tehnicieni, ingineri și funcțio
nari ai Atelierelor C.F.R. „Ilie 
Pintilie* din Iași au luat parte 
sîmbătă la adunarea consa
crată zilei de 23 August. Des
pre cea de-a 16-a aniversare 
a eliberării patriei noastre a 
vorbit tov. Emil Mazilu, prim, 
secretar al Comitetului orășe
nesc Iași al P.M.R. Adunări 
asemănătoare au mai avut loc 
la întreprinderea comunală de 
electricitate si transport în co
mun, la Depoul C.F.R., Fabri
ca de mobile, fabrica de con. 
fecții și la alte întreprinderi și 
instituții din Iași.

(Agerpres)

din agricultură cuprindea Ia 
sfirșitul lunii iunie peste 81 
la sută din numărul gospodă
riilor țărănești și din supra
fața arabilă a țării. Chiaburi- 
mea — ultima clasă exploa
tatoare — a fost lichidată și 
o dată cu aceasta s-a pus ca
păt pentru totdeauna exploa
tării omului de către om in 
țara noastră. Producția de ce
reale și șeptelul au întrecut 
considerabil nivelul producției 
din timpul regimului burghe- 
zo-moșieresc.

Ca urmare a succeselor do- 
bindite in dezvoltarea indus
triei și agriculturii s-au obți
nut succese in ridicarea conti
nuă a niveiulci de trai al ce
lor ce muncesc.

Politica partidului, politica 
bunăstării și fericirii poporului 
muncitor prinde viață prin 
rr.unca spornică a noastră, a 
tuturor.

Aprecierea făcută de cel 
de-al III-lea Congre* al 
P.M.R. că in tera noastră a 
fost creată baxa economică a 
socialismului —• umple de pu
ternică mindrie inima fiecărui 
om al mundL Au trecut nu 
mai 16 ani de la 23 August 
1M4 și iată că, sub conduce 
rea partidului, — socialismul 
— visul in ari pat pentru care 
și au dat viața atiția eroi ai 
clasei muncitoare, ai poporului 
muncitor — a învins in patria 
noastră scumpă.

Sărbătorim cea de a 16-a 
aniversare a eliberării țării 
noastre in condițiile uriașului 
avint generat de hotărîrile is
torice ale Congresului al III- 
lea al Partidului. După cum 
s-a arătat in Raportul prezen
tat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la Congresul 
partidului, intrăm intr-o etapă 
nouă a dezvoltării țării — 
etapa desâvirșirii construcției 
socialismului. Prin Directivele 
sale Congresul a dat întregu
lui nostru popor o perspec
tivă limpede și insufle*itoare, 
un măreț program de muncă 
și luptă pentru dezvoltarea 
continuă a economiei națio
nale, pentru creșterea bună
stării oamenilor muncii.

Poporul nostru este însufle
țit de convingerea profundă 
că prevederile Directivelor ce
lui de-al III-lea Congres al 
Partidului se vor transforma 
in realitate. Poporul muncitor 
s-a convins pe deplin de jus
tețea politicii partidului, poli
tică înțeleaptă, corespunză
toare intereselor lui vitale: el 
a văzut că întotdeauna cuvîn
tul partidului devine faptă.

Alături de întregul popor, 
noi tinerii ne gîndim cu bu

Scînteia tineretu’ui
(Continuare în pagina 5-a)
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Un triumf al științei 
sovietice ce prevestește 
zborul omului în cosmos

Pentru prima oară 
în istorie ființe vii 
care au efectuat

un zbor cosmic
au aterizat
cu succes

Proletari din toate țările, uniți-vă!

clnteia
ineretulul
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Citiți
în pag. 2, 3, 4

Lucrările
Congresului

al Ill-lea al U.T.M.

încheierea lucrărilor
Congresului al III-lea al U. T. M.
Scrisoarea Congresului al III-lea 

al U. T. M. adresata
Comitetului Central al P. M. R.,

tovarășului
V

Gheorghe Gheorghiu-Dej
In numele tutu’cr utemiștilor, al întregului ti

neret din Republica Populara Romînă, Congre
sul al III-lea ol Uniunii Tineretului Muncitor 
transmite un salut fierbinte, plin de dragoste și 
recunoștință Partidului Muncitoresc Romin, Co
mitetului său Central in frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gbeorghiu-Dej.

Tînăro noastră generație are marea fericire ds 
a trăi și munci intr-o patrie înfloritoare, în care 
a fost făurită baza economică a socialismului. 
Datorită grijii permanente, părintești, a partidu
lui și guvernului, datorită eforturilor poporului 
muncitor, tineretului nostru ii sînt create con
diții tot mai bune pentru a se dezvolta multi
lateral, pentru a-și pune în valoare întreaga sa 
capacitate creatocre și a se bucura din plin da 
frumusețea anilor tinereții.

Utemiștii, masele tir.eretului de la orașe și 
sate au primit cu nespusă bucurie și însuflețire 
mărețul program de muncă și lupta adoptat de 
cel de-al III-lea Congres al Partidului, care des
chide poporului romin minunata perspectivă a 
desâvirșirii construcției socialiste.

Congresul Uniunii Tineretului Muncitor a stabi
lit sarcinile care revin organizației noastre, între
gului tineret, pe baza hotărîrilor istoricului Con
gres al Partidului. El asigură Partidul că Uniunea 
Tineretului Muncitor va desfășura o intensă 
muncă politică și organizatorică în vederea mo
bilizării tinerei generații alături de întregul po
por muncitor în lupta pentru înfăptuirea gran
diosului program al partidu'.ui.

Tineretul din fabrici, din uzine, de pe șantiere 
va pune întreaga sa capacitate, tet elanul și 
puterea sa de muncă în slujba realizării sarci
nilor planului de 6 ani, participîr.d și mai activ 
la întrecerea socialistă, pentru a-și spori apor
tul la creșterea continuă a producției și produc
tivității muncii, la îmbunătățirea calității produ
selor, la darea in funcțiune înainte de termen 
a noilor construcții ale socialismului, la reali
zarea de economii și reducerea prețului de cest 
al producției.

Tinerii muncitori, țărani muncitori, intelectuali 
de la sate 
terminarea 
agriculturii, 
zatorică și
socialiste din agricultură, la creșterea continuă 
a producției agricole, vegetale și animale.

Uniunea Tineretului Muncitor va îndruma ma- 
tineretului din fabrici și uzine, de pe șan- 
și ogoare, spre ridicarea continuă a califi- 
profesioncle și însușirea temeinică a teh- 
înaintate, pentru a contribui din plin la

vor participa cu toate forțele lor la 
operei de transformare socialista a 
la consolidarea eccnomico-organi- 

dezvoltarea multilaterala a unităților

sele 
tie re 
cării 
nkii
progresul tehnic al industriei.

Uniunea Tineretului Muncitor se angajează In 
fața partidului să contribuie în și mai mare mă
sură la ridicarea nivelului învățămîntului de 
toate gradele, la legarea lui strînsă de practică, 
la pregătirea temeinică a tineretului studios 
pentru muncă, pentru viață.

Uniunea Tineretului Muncitor asigură Comite-

tul Central al Partidului că nu va precupeți ni
mic pentru a-și îndeplini cu cinste înalta sa 
menire de ajutor credincios al Partidului în edu
carea comunistă a tinerei generații. Vom face 
totul pentru a dezvolta munca noastră ideolo
gică și politico-educativă, pentru a contribui și 
mai mult la educarea unui tineret profund devo
tat Partidului Muncitoresc Romîn, poporului mun
citor, un tineret pătruns de patriotism fierbinte 
și de internaționalism proletar, cu un larg ori
zont cultural, vigilent și combativ față de mani
festările ideologiei străine, plin de optimism și 
încredere, gata să dea totul pentru victoria cau
zei socialismului și comunismului, pentru ferici
rea poporului, întărirea și înflorirea patriei.

Vom dezvolta și mai mult prietenia frățească 
cu gloriosul tineret sovietic, cu tineretul din cele
lalte țări socialiste, solidaritatea cu lupta tine
retului din țările capitaliste și coloniale pentru 
o viață mai bună, pentru progres social, pentru 
cucerirea și apărarea libertății și independenței 
naționale. Vom milita neobosit pentru unitatea 
mișcării mondiale a tineretului în lupta pentru 
preîntîmpinarea războiului, pentru triumful poli
ticii coexistenței pașnice, pentru prietenia intre 
popoare și pace in lumea întreagă.

înalta apreciere dată activității organizației 
noastre și a maselor tineretului de Comitetul 
Contrei al Partidului în salutul ad.eset Congre
sului U.T.M. ne umple inimile de mîndrie și 
bucurie, ne sporește încrederea în forțele noa- 
sire, hotărirea de a munci și învăța mai mult și 
.mai bine în viitor.

Izvorul tuturor succeselor noastre este condu
cerea de către Partid a Uniunii Tineretului 
Muncitor. Partidul ne-a dat un țel clar și lumi
nos și ne îndreaptă cu fermitate pașii 
înfăptuirea lui. Cauzei nobile a Partidului ii în
chinăm toate forțele, talentul, cunoștințele, viața 
noastră întreagă.

Uniunea Tineretului Muncitor, mai strîns unită 
ca oricînd în jurul Partidului nostru iubit, asigură 
conducerea Partidului că se va dovedi demnă 
de minunatele tradiții revoluționare a'e U.T.C.- 
ului, va mobiliza întregul tineret al țării la înfăp
tuirea mărețului program al partidului, pentru 
făurirea vieții tot mai îmbelșugate și mai lumi
noase pe care au visat-o și pentru care s-au 
jertfit atiția dintre cei mai buni fii ai poporului 
muncitor.

Sub steagul roșu al gloriosului nostru partid, 
cu credința nestrămutată în forța atotbiruitoare 
a învățăturii mcrxist-lenjniște pășim înainte îm
preună cu întregul popor muncitor în lupta pen
tru victoria deplină a socialismului, spre zorile 
însorite ale comunismului.

Trăiască Partidul Muncitoresc Romin conducă
torul încercat al poporului, Comitetul său Cen
tral în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej I

Trăiască scumpa noastră, patrie — Republica 
Populară Romînă I

Trăiască pacea și prietenia între popoare I

spre

Lucrările Congresului s-au inche iot in acordurile Internaționalei»

Membrii Comitetului Central
al U. T. M,

Adamescu Victoria, Adăscă- 
liței Olga, Alexe Anghel, Ale
xe Haralambie, Andone Ele
na, Anghel Alexandru, Anghel 
Ion, Baicu Lefter, Balea 
Gheorghe, Barna Ileana, Be. 
rezcki Mîhai, Bîrlea Ștefan, 
Botoș Eugen, Brătescu Stan
ciu, Bucelea Gheorghe, Bucev- 
schi Mîhai, Bucșa Remus. 
Burtică Cornel, Ceafalan Ni- 
culina, Ciocan Grigore, Cîrfî- 
nă Constantin, Coman Ion. 
Corduneanu Vladimir, Cotociu 
Eleonora, Cuțudi Maria, Do- 
mokoș Geza, Dumitrașcu Cor
ne’, Dumitrescu C. Nicolae. 
Dumitriu Stelian, Enache Sta
na, Enescu Eugenia, Florea 
Vasile, Frîncu Ioan, Gabor 
Magdalena, Gall Ștefania, Ga. 
nea Nicolae, Georgescu Ni
colae, Georgescu Vasile, Ghîț 
Viorica, Grigore Sanda, Gros 
Emilia, Haday Eugen. Hadna- 
gy Ion, Iliescu Ileana, Iones- 
cu Ion, Iureș Ștefan, Kiraly 
Carol, Kopandi Alexandru, 
Kozak Nicolae, Kremer Her
mina, Lăptoiu Avram. Lupu 
Ștefania, Macovei Constantin. 
Malațcov Angela, Manciuc 
Ion, Marcu Ion, Marinescu

Membrii

Toma, Matei Constantin, Ma
tei Gheorghe, Mocanu Maria. 
Munteanu Profira, Nacu Ghe- 
orghița, Neagoe M. Constan
tin, Nichita Iosif, Niculescu 
Zalman Constanța, Nistor Oc. 
tavian, Paraschiv Anghel, Pa
vel A. Ion, Pavel Ioan. Pavel 
Mihai, Păduraru Gheorghe 
Anton, Păun Elena, Pirtea A- 
lexandru, Ploștinaru Iulian. 
Pomătariu Iordache, Pop Ana. 
Popa Nevenca, Poparad Elena. 
Fapovici Titus, Postelnicu Tu
dor, Pricop Aspazia, Pricop 
Vasile, Purcărea Ana, Rista- 
che Florea, Roman Nicolae. 
Spiridon Ana, Standavid Fi
lip, Stoian Nicolae, Stoica 
Ion, Strătică Ion, Suslic Ivan, 
Szabo Carol, Ștefan Dumitra. 
Schiller Terezia, Suteu Teo- 
clor, Tănasc Ștefan, Tătaru A- 
lexandrina, Trandafir Gheor. 
glie, Tripșa Ștefan, Trofîn Vir
gil, Tudor I. Tudor, Tudor Va
leria, Țapu Zoe, Țidorescu 
Georgeta Eleonora, Ungureanu 
Dumitru, Ursea Dumitru. Vals 
Augustin, Vintilă Florea. Vlad 
Vasile, Voica Sabina, Winter 
Richard.

S u plean^i
ai Comitetului Central al U.T.M.

Anto- 
Tanța, 
Rană- 
Ioan, 

Elena,

Acrîșmăriței Maria, 
n’uc C. loan, Aolăriței 
Baltă Ana. Ban Petru, 
rescu Ecaterîna, Bircea 
Dreiner Andrei, Burnaz
Carasova Elena, Călin Gheor- 
ghe, Cîrciumaru Victor, Dan 
Cecilia (Stoica). Damay Ludo
vic, Demeter Iolanda, Diaco- 
nu C. Ion, Faur Elena, Gheor
ghe Dumitru, Gheorghe I. Va- 
slle, Gherghina Apostol, Ghe-

țea Otilia, Harhătă Aglaia, 
Iliescu Nicolae. Ioniță Elena. 
Iosif Agatia, Kajân Ștefan, 
Kerekeș Anton, Krech Suza- 
na (Wilhelm), Mamulă loan, 
Micuda Constanța, Mînzală 
Nicolae, Mureșan Doina Eleo. 
nora, Murgan Florea, Oană 
Constantin, Pasenciuc Victor, 
Pavel Constanța, Popescu Ni
colae, Radu Victoria, Sprincea
nă Nicolae, Socaciu loan.

Membrii Comisiei Centrale
de revizie a U. T. M.s

Apostol Maria, Bilig Petra 
(Cărbunaru), Boamfă Maria, 
Boroâi Elena, Chirilă Marian, 
Coman Teodor, Dima Ilie, 
Fetcu Alice. Finyâk Tiberiu, 
Fodor Alexandru, Grigore Va.

sile Dan, Ionică Dumitru, Ma
ra Ioan, Rugea Sabin, Soricu 
Frusina, Stanciu Romică, Tă- 
nase Ion, Tătulescu Pompiliu, 
Zisu Ioana.

Ședința plenară
a C. C. al U. T. M.

Comitetul Central al Uni- 
unii Tineretului Muncitor, fi
les de cel de-al III-lea Con
gres al U.T.M., s-a întrunit în 
ședință plenară în după amia
za zilei de 20 august 1960.

Plenara a ales în unanimi
tate membrii Biroului C.C. al 
U.T.M., membrii supleanți ai 
Biroului C.C. al U.T.M. și se
cretariatul C.C. al U.T.M,

MEMBRII BIROULUI C.C. AL U.T.M.:

Alexe Haralambie, Bîrlea Ștefan, Burtică Cornel 
Cîrțină Constantin, Domokos Geza, Florea 
lonescu Ion, Kopandi Alexandru, Marinescu 
Paraschiv Anghel, Poparad Elena, Ristache 
Roman Nicolae, Trofin Virgil, Winter Richard.

I* 
Vasile, 
Tom a, 
Florea,

MEMBRII SUPLEANȚI AI BIROULUI C.C. AL U.T.M.;

Andone Elena, Anghel Ion, Niculescu Zalman Cons
tanța, Nistor Octavian, Vintilă Florea.

SECRETARIATUL C.C. AL U.T.M.:

Prim-secretar al C.C. al U.T.M.: Virgil Troliu.

Secretari ai C.C. al U.T.M.: Burtică Cornel, 
Cîrțînă Constantin, Kopandi Alexandru, Poparad 
Elena, Roman Nicolae.

★ ★

Sîmbătă după amiază a avut 
loc ședința de constituire a 
Comisiei Centrale de Revizie,

Tovarășa Apostol Maria a (ost 
aleasă ca președinte al Comi
siei,



Lucrările Congresului al Ill-lea al U. T, M.
Cuvîntul tovarășului Manciuc Ion

împreună cu toți oamenii muncii, tine
retul din regiunea Ia$i, însuflețit de per
spectivele luminoase deschise de Directi
vele celui de-al IlI-lea Congres al partidu
lui, își dăruiește întreaga sa energie crea
toare cauzei nobile a socialismului.

Datorită muncii politice de convingere 
desfășurată de organele și organizațiile de 
partid, pe baza rezultatelor superioare ob
ținute de unitățile agricole socialiste, 85 
la sută din suprafața agricolă a regiunii 
Iași și 93 la sută din numărul total al 
familiilor au intrat în gospodăriile agri
cole colective și întovărășiri agricole. în 
procesul muncii de transformare socialistă 
a agriculturii și de consolidare economico- 
organizatorică a unităților socialist-coo- 
peratiste, organizațiile U.T.M., conduse 
de partid, au adus un însemnat sprijin. 
Pentru unele organizații raionale U.T.M. 
din regiunea noastră, și anume Hîrlău, 
Pașcani, Tg. Frumos și Iași, este însă 
întrutotul valabilă critica pe care o 
face raportul C.C. al U.T.M. la adresa 
unor organizații U.T.M. de la sate care 
nu sînt destul de închegate din punct 
de vedere organizatoric și care desfășoară 
o activitate slabă, lipsită de continuitate.

înfăptuirea directivelor puse de Congre
sul partidului în fața poporului nostru 
ne cere să educăm la viitorii mun
citori, ingineri, tehnicieni, încă din anii 
cei mai fragezi ai copilăriei acele nobile 
trăsături de caracter specifice omului de 
tip nou. La formarea acestora un rol deo
sebit il au școala și organizația de pio
nieri.

De la cel de-al II-lea Congres al U.T.M. 
și pină în prezent în regiunea noastră nu
mărul purtătorilor cravatelor roșii din rîn
dul celor mai buni elevi la învățătură și 
disciplină a ajuns la peste 50.000 copii. 
Comitetul regional U.T.M., sub conducerea 
și cu sprijinul comitetului regional de par
tid, S-a preocupat îndeaproape de a mări 
răspunderea organelor și organizațiilor 
U.T.M. față de îndrumarea unităților și 
detașamentele»: de pionieri. Ca o primă 
măsură luată a fost asigurarea tuturor co
mitetelor raionale și orășenești U.T.M. cu 
activiști din rîndul celor mai buni învă
țători și profesori, care să ne dea garan
ția că vor ajuta competent activitatea or
ganizației U.T.M. în munca cu pionierii. 
De asemenea, ne-am îngrijit să asigurăm 
unitățile și detașamentele cu instructori 
de pionieri pricepuți, apropiați copiilor. 
Pentru activiștii comitetelor raionale și o- 
rășenești U.T.M. și secretarii Organizațiilor

Organizațiile U.T.M. din Regiunea Auto
nomă Maghiară, sub conducerea organiza
țiilor de partid, muncesc cu însuflețire 
pentru mobilizarea tineretului la îndepli
nirea sarcinilor importante pe care cel 
de-al IlI-lea Congres al partidului le-a 
pus în fața tineretului : de a-și ridica ne
contenit nivelul calificării profesionale ȘÎ 
de a-și însuși tehnica nouă pentru a con
tribui la înfăptuirea obiectivelor mărețe 
prevăzute în planul de dezvoltare a eco
nomiei naționale în următorii 6 ani.

în întreprinderile regiunii noastre acti- 
veaîă aproape 700 de brigăzi utemiste de 
producție și aproape 300 posturi utemiste 
de control. în multe dintre acestea, lu
crează cot la cot tineri romini, maghiari 
și de alte naționalități.

Tineretul nostru dă dovadă de înalt pa
triotism atunci cînd participă în timpul 
său liber, în cîntec și voie bună, la ac
țiuni de muncă patriotică, la înfrumuse
țarea Orașelor și satelor, la construirea 
de obiective industriale și social-cultu
rale. Peste 50.000 de tineri răspunzînd 
cu entuziasm chemării organizației 
noastre 8-au încadrat în brigăzile ute
miste de muncă patriotică. Numai în acest 
an tinerii din regiunea noastră au curățat

In vasta activitate creatoare ce se des
fășoară pe tot cuprinsul patriei, tînăra 
noastră generație, Încadrată în organizația 
sa revoluționară de tineret, condusă cu 
înțelepciune de partid, aduce o însemnată 
contribuție.

Așa cum a subliniat tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la cel de-al IlI-lea Congres 
al partidului nostru, a spus în continuare 
vorbitorul, transformări adinei au avut loc 
în anii aceștia în viața țărănimii din sa
tele noastre. Procesul de transformare so
cialistă a agriculturii a cuprins aproape 
întreaga țărănime, care urmează cu încre
dere calea arătată de partid — calea agri
culturii socialiste. Sectorul socialist al 
agriculturii cuprinde astăzi peste 83 la 

’ «ută din suprafața arabilă a țării. Coope
rativizarea agriculturii este in Unii gene
rale înfăptuită.

In munca perseverentă pentru făurirea 
unei'agriculturi socialiste, pentru ridica
rea producției agricole, tineretul se poate 

Intr-o pauză a lucrărilor,

Aceste organizații U.T.M. nu aduc o con
tribuție eficientă la desfășurarea unei sus
ținute munci politice în rîndul tinerilor 
pentru formarea, și dezvoltarea conștiinței 
lor socialiste, nu se preocupă de populari
zarea în rîndul tinerilor țărani muncitori 
a succeselor gospodăriilor colective, pen
tru a-i convinge să pășească pe calea so
cialismului.

Lupta pentru obținerea de recolte cit 
mai bogate se află în centrul atenției 
multor organizații din satele regiunii noas. 
tre, care mobilizează tineretul să efec
tueze la timp și în bune condiții lucrările 
agricole. în scopul obținerii unor producții 
cît mai mari. Numeroase sînt exemplele 
de organizații U.T.M. care se ocupă îndea
proape de activitatea fiecărui tînăr, de 
calitatea muncii lui, de dezvoltarea per
manentă a dragostei față de munca în 
G.A.C.. de mobilizarea tineretului pentru 
a participa cu regularitate la muncă, la 
însușirea cunoștințelor agrozootehnice.

Pentru a contribui la dezvoltarea secto
rului zootehnic, a spus în continuare vor
bitorul. organizațiile U.T.M, din G.A.S. 
și G.A.C. din regiunea noastră au reco
mandat conducerilor acestor unități în 

Cuvîntul tovarășei Poparad Elena
de bază U.T.M., în afara instruirilor pe
riodice a acestora, s-au inițiat discuții pe 
diferite teme, lecții în legătură cu dife
rite activități practice pentru obținerea 
distincțiilor pionierești.

Ca urmare a unei mai bune pregătiri, 
activiștii organizației noastre desfășoară o 
muncă mai eficientă cu pionierii in școli, 
participă la adunările pionierești, merg cu 
copiii în excursii, discută cu cadrele di
dactice și instructorii de pionieri despre 
munca in școală. Ca forme pentru pregă 
tirea instructorilor noi am organizat se- 
minariile trimestriale de instruire, am ana
lizat și generalizat experiența pozitivă a 
celor mai bune unități de pionieri.

O atenție deosebită in cadrul semina- 
riilor am acordat activităților practice în 
vederea pregătirii pentru obținerea dis
tincțiilor pionierești ca : învățarea de cîn- 
tece, jocuri, semnalizarea cu fanioane, 
care au făcut munca noastră cu instruc
torii mai atrăgătoare și mai plăcută. Mai 
multă grijă am acordat zilei instructoru
lui de pionieri în școală, cursurilor serale 
pentru instructorii de pionieri noi promo
vați în aceste munci.

Instruirea temeinică a cadrelor de in
structori, controlul și instruirea zi de zi 
a acestora au făcut ca munca unităților și 
detașamentelor de pionieri să se îmbună
tățească. Introducerea distincțiilor pionie

Cuvîntul tovarășului Kyraly Carol
peste 30 000 ha. de pășune, au plantat 700 
ha. de pădure, au contribuit la acțiunea de 
modernizare a drumurilor și înfrumuseța
rea orașelor și satelor regiunii noastre.

în primul semestru al acestui an. tinerii 
din regiunea noastră prin muncă patrieucă 
au realizat economii in valoare de aproa
pe 10 milioane lei.

O puternică influență educativă exercită 
asupra tinerilor excursiile. De aceea, nu
mai în anul acesta peste 15.000 de tineri 
din Regiunea Autonomă Maghiară au par. 
ticipat la excursii făcute la București. Bi- 
caz, Hunedoara. Constanța etc. Ei s-au în
tors acasă îneîntați de frumusețea și varie
tatea peisajului republicii noastre dragi, 
profund impresionați de importantele rea 
lizări ale regimului democrat-popular.

în continuare, vorbitorul a spus : So
cotim justă aprecierea raportului, că 
sărbătorirea majoratului este o formă efi
cientă de educare patriotică a tineretului, 
precum și indicația de a se extinde în 
toate regiunile țării Este elocvent faptul 
că în 1959, la manifestările prilejuite de 
sărbătorirea majoratului au participat 
peste 80.000 de cetățeni din regiunea noa
stră.

Cuvîntul tovarășului Ion Cozma
mîndri cu o contribuție însemnată. Insu- 
șindu-și cu drag îndemnurile partidului, 
receptivi față de tot ce este nou. dornici 
să contribuie cu toate forțele la victoria 
deplină a socialismului în patria noastră, 
zeci și sute de mii de tineri din G.A.S.. 
S.M.T., G.A.C., din unitățile de cercetări 
și învățămint au depus o muncă stărui 
toare pentru transformarea socialistă a 
agriculturii, pentru sporirea producției 
agricole.

Mecanizatori pricepuți, fruntași ai recol
telor bogate, cadre tinere calificate, își 
îndeplinesc cu entuziasm sarcinile care le 
revin în producție, in satele noastre se 
formează și crește o generație nouă de 
oameni cu o conștiință socialistă călită în 
iureșul bătăliei pentru construirea socia
lismului.

Cu sprijinul organizațiilor U.T.M. se ex
tind inițiativele luate de tinerii tractoriști 
din S.M.T.-urile regiunii Galați și Con
stanța de a lucra în fiecare decadă 3 han- 

cursul anului 1960 un număr de peste 
2.100 dintre cei mai buni utemiști care să 
se ocupe cu grijă de creșterea și îngriji
rea animalelor. Aceștia muncind cu dra
goste pentru dezvoltarea sectorului zooteh
nic au obținut rezultate frumoase în spo
rirea producției de came și lapte.

In unele organizații de bază U.T.M. 
însă, preocuparea pentru sprijinirea dez
voltării sectorului zootehnic se consideră 
terminată odată cu recomandarea acestora 
pentru munca de crescători de animale. 
Unele organizații U.T.M. nu-i ajută su
ficient pe tineri în vederea formării lor 
ca buni crescători de animale.

în baza experienței dobindite în anul 
trecut, considerăm câ este bine ca orga
nele de resort să studieze posibilitatea tri
miterii în perioada de iarnă a unui număr 
de tineri din G.A.C. pentru a fi pregătiți 
în G.A.S.. cu sector zootehnic dezvoltat

Organizația regională U.T.M. Iași, sub 
conducerea organizației regionale de par
tid, se angajează să lupte pe viitor cu toa
tă perseverența pentru mobilizarea și mai 
activă a tineretului la îndeplinirea măre
țelor obiective ce ne stau in față.

rești a trezit și mal mult Interesul eop5- 
lor de a învăța bine, de a cunoaște bo
gățiile și framusetiie pa^ie: noastre, tre
cutul de luptă al popcvuhxi nostru, a pre
zentului și viiîoruhii luminos al patriei 
noastre.

In continuare tovarășa Poparad Ceana 
a vorbit despre lipsurile care s-a- mar.:- 
festat in munca cu pionierii in regiune- 
Stalin. Astfel, a ară»; că ir unde orga 
nizații de bază U.TM legătura dir.tr* a- 
cestea și unitățile de poomeri este slabă

Mai sînt organizații U.TJL, a arătat 
vorbitoarea, ca cea de la Uzir.ele .Stea
gul Roșu**, ..Faianta“-Sighiș<oeLra si altele 
care se mulțumesc doar sâ se achite de 
sarcina de a recruta instructor, ce deta
șament, fără ca după acest lucra sâ con
troleze. să ar.a.izeze perxxbc. in adunările 
generale U.T3I, felul cum aceștia își în
deplinesc sarcina primită.

Asigurăm Congresul câ organizația re
gională U.T.M.-Stalin sub conducerea co
mitetului regional de partid și avind la 
bază Directivele cehii de-al ITI-Iea Con
gres al P.M.R, nu va precupeți mc un 
efort în munca sa. de a crește copiii, vii
torii muncitori, tehnicieni s inginer., in 
spiritul învățăturii partidului nostru drag, 
viitoarele cadre ale eoastruețies socialiste 
in patria noastră.

în ultima vreme. în reci unea noastră au 
început sâ se organizeze utemiste^.
mijloc foarte bun de eduezre mocal-cetâ- 
țeneascâ a tineretul Pini acum s-au 
organiza: peste 3M asexrenea rrunțh 
Nunțile utem_Xe ce se deriîscarâ în 
cadrul cânxnekc culturale, precum și 
folosirea tradițiilor populare sănătoase, 
îmbinate cu elemente ale folclorului nou, 
curățate de toată influența lor mistică au 
căpătat multă popularitate ducind la si
tuația ca un număr tot mai mare de ti
neri să solicite ajutorul organizațiilor 
U.T.M. in organizarea nunții lor.

în fața Congresului, a spus în încheiere 
vorbitorul. n« angajăm, ca sub conducerea 
comitetului regional de partid, să or
ganizăm astfel întreaga activitate a orga
nizațiilor U.T.M. din Regiunea Autonomă 
Maghiară, îndt să contribuie din plin la 
educarea tinerei generații în spiritul pa
triotismului socialist și al internaționalis
mului proletar, al dragostei față de iubi
tul nostru partid, față de cauza nobilă a 
construcției socialiste și comuniste în 
scumpa noastră patrie — Republica Popu
lară Romină.

tri cu combustibil economisit. In urma 
acestor inițiative s-au realizat tnsemnate 
economii, numai in semestrul I al anului 
curent, economisindu-se peste 30.000.000 lei.

In vasta acțiune de ameliorare a solului, 
numai In acest semestru tineretul a redat 
agriculturii peste 15.000 ha. terenuri înain
te inmlăștinate, a executat lucrări de 
amenajare pentru irigat pe 12.900 ha. și a 
întreținut pășunile pe o suprafață de peste 
420.000 ha.

Congresul al IlI-lea al Partidului Mun
citoresc Romîn a pus în fața lucrătorilor 
din agricultură sarcini de mare răspunde
re. Pentru ca aceste sarcini să prindă 
viață, este nevoie de activitatea entuziastă 
și creatoare a maselor largi de lucrători 
din agricultură, în rîndul căreia un loc 
însemnat îl ocupă tineretul.

Lucrări de mare amploare se întreprind 
în această perioadă pentru punerea in va
loare cît mai corespunzătoare a pămintu- 
lui, principalul mijloc de producție în

Un cspect din solo Congresului.

agricultură. Ca si ari-gem la termmarea 
lucrărilor ăe iwfacuir. v desecări pe supra
fața de crea 1 mfiioa hectare. la amena
jarea a crea 999 M» ha. irigate. la vast» 
.ucrări de prevenire și combatere a ero
ziunii solului, va O necesară o largă acți
une de masă, va fi nevoie de munca har- 
rucă a mii și mii de tineri.

Pentru obținerea in ani: viitori a unor

Ca urmare a politicii înțelepte a parti- 
dulăi și guvernului. a spus vorbitorul, in- 
vâțâmintul din țara noastră a obținut în 
ami regimului de democrație populară 
succese deosebite. Școala de 7 ani a 
arms în anul școlar 1959—1960, să cu
prindă în clasa a V-a 88 la sută din ab
solvenții clasei a TV-a. iar în toamna a- 
cestu: an se pregătește să atingă circa 
95 la sută. Rețeaua școlilor de 11 ani a 
crescut considerabil, numărul elevilor 
<tn școlile medii de cultură generală fiind 
az. de 4 ori mai mare deci: pe vremea 
burgheziei.

S-a întărit legătura învățămîntului de 
cultură generală cu practica.

Școlile profesionale ți tehnice ocupă de 
asemenea un loc important in sistemul în- 
vă-ămintului din R. P. Romină, ele pregă
tind schimburile noi de tineri, care se ală
tură muncitorilor vîrstnici cu experiență. 
In anul școlar care urmează, în prima cla
să a școlilor profesionale, agricole si de 
--or vor intra 56.000 tineri, față de 
33000 din anul școlar 195&59.

Cuvîntul de salut al tovarășului Balogh Istvan
Permiteți-mi să vă transmit dv., dele

gați la Congresul Uniunii Tineretului Mun
citor și in persoana dv., întregului tineret 
romîn care alături de întregul popor parti, 
cipă cu înflăcărare la construirea socialis
mului. un salut frățesc și fierbinte din 
partea Comitetului Central și al membri
lor Uniunii Tineretului Comunist Ungar și 
din partea tuturor tinerilor și tinerelor din 
Ungaria.

Pent ru noi este o mare cinste să repre
zentăm Ia Congresul dv. Uniunea Tinere
tului Comunist Ungar și tineretul ungar.

Succesele dezvoltării socialismului în 
țara voastră ca și rezultatele celorlalte țâri 
socialiste aratâ ce perspective deschide sis
temul socialist muncitorilor, țăranilor și 
tuturor maselor muncitoare. Toate aceste 
succese dovedesc în mod convingător su
perioritatea societății socialiste asupra sis
temului capitalist

Vorbitorul s-a referit apoi la activitatea 
însuflețită a tineretului maghiar, sub con
ducerea partidului pentru realizarea direc
tivelor celui de al îî-lea plan cincinal de 
dezvoltare a economiei naționale a Unga
riei.

Cuvîntul de salut al tovarășului Stan Wilkes
Aduc celui de al IU-lea Congres al 

Uniunii Tineretului Muncitor din Romînia 
salutul călduros și frățesc al tinerilor co
muniști britanici.

Acordăm cea mal mare atenție evoluției 
evenimentelor care se petrec in tara voas
tră și in toate țările socialiste, pentru că 
progresele și realizările voastre sint măr
turii vii ale superiorității socialismului 
asupra capitalismului. Perspectivele care 
se deschid pentru poporul vostru consti
tuie un izvor de inspirație pentru munci, 
torii din toate țările; voi ară tați ce poate 
face poporul cind preia puterea.

In continuare vorbitorul s-a referit la 
viâța grea a tinerilor din țările capitaliste, 
unde tinerii muncitori sînt priviți numai 
ca o sursă de exploatare. Pentru 85 la 
sută din noi, a spus vorbitorul, școala se

Cuvîntul de salut al tovarășului Lî Binh
Permiteți-ne ca în numele delegației 

Uniunii Tineretului Muncii din Vietnam 
să transmitem celui deal IlI-lea Con
gres al Uniunii Tineretului Muncitor din 
Republica Populară Romină. tuturor de- 
legaților și prin dumneavoastră tineretu
lui și poporului romin un cald salut 
frățesc.

Noi știm foarte bine că minunata voas
tră țară a dobindit și continuă să dobin- 
dească succese minunate in construirea 
socialismului. Sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn, a Comitetului său 
Central în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, poporul romîn a transfor
mat țara sa dintr-o țară agrară înapoiată 
într-o țară industrial-agrară dezvoltată. 
Aceste realizări ne bucură și ne însufle
țesc foarte mult, întrucit și tara noastră 
merge acum pe drumul transformării ei 
dintr-o țară agrară înapoiată într o țară 
industrial-agrară înaintată. In momentul 
de față poporul și tineretul nostru își dă
ruiesc toate forțele și energia lor muncii 
de construire a socialismului în Vietnamul 
de Nord și luptei pentru unificarea pa
triei. 

producții tot mai mari de cereale și pro
duse animale, va trebui să acordăm o 
atenție deosebită formării unul număr de 
peste 100 000 de cadre bine pregătite de 
mecanizatori și crescători de animale, să 
școlarizăm un număr de peste 20.000 ca
dre cu pregătire medie și peste 7 000 ingi
neri și medici veterinari.

Tineretul a demonstrat că dezvoltarea

Cuvîntul tovarășului Ștefan Bălan
Și învățămîntul superior a cunoscut o 

îmbunătățire continuă, realizîndu-se o mai 
strinsă legătură a lui cu necesitățile dez
voltării economiei și culturii naționale.

In realizarea succeselor obținute in în- 
vățămint sub conducerea partidului, slu
jitorii școlii au avut sprijinul permanent 
al organizațiilor U.T.M. din școli și din in
stituțiile de învățămint superior.

Experiența și rezultatele ultimilor ani 
arată câ o conlucrare strînsă între școală 
și organizațiile U.T.M., sub îndrumarea 
permanentă a organizațiilor de partid, este 
calea sigură pentru buna pregătire și edu
care a tineretului nostru.

Așa cum se arată în Directivele Congre
sului al IlI-lea al P.M.R. pină în anul șco
lar 1962—1963 se va încheia generalizarea 
învățămîntului de șapte ani, apoi se pre
vede trecerea la învățămîntul general 
de opt ani, care va deveni școala noastră 
de masă, durata invățămintului de cultură 
generală ajungind la 12 ani.

Invâțămintul profesional va da produc
ției un număr sporit de muncitori califi

Prietenia popoarelor maghiar și romîn 
și a tineretului maghiar și romîn este veș
nică și de nezdruncinat.

Noi nu vom uita niciodată faptul că 
mulți tineri romîni au pierit în lupta pen
tru eliberarea și libertatea poporului ma
ghiar. Npi nu vom uita, de asemenea, că 
în timpul contra-revoluției poporul vostru 
ne-a venit din nou în ajutor.

Prietenia a două popoare vecine care 
construiesc socialismul, a căror soartă în 
trecut a fost aceeași, gste întărită de faptul 
că ambele sînt membre ale lagărului so
cialist în fruntea căruia este Uniunea So
vietică. Noi luptăm pentru un scop comun, 
pentru victoria socialismului. Pe noi ne 
unește marxism-leninismul, ideea trium
fală atotbiruitoare a internaționalismului 
proletar.

Țările noastre au toate condițiile pentru 
a obține succese și mai mari. Condiția ne
cesară pentru aceasta constă în unirea tu- 
turor forțelor progresiste ale lumii pentru 
o pace trainică, pentru lichidarea perico
lului unui nou război. Tineretul maghiar 
merge in această luptă alături de voi, de 

termină de fapt la vîrsta de 15 ani. Vorbi, 
torul a arătat că in Anglia foarte multe 
tinere perechi trebuie să-și întemeieze că
minul in condiții grele, în locuințe neco
respunzătoare și chiar pentru acestea sînt 
la discreția lăcomiei proprietarilor.

Vorbitorul a relatat în continuare că ti
nerii britanici au fort in primele rinduri 
ale luptei pentru pace, alcătuind cele mai 
mari contingente în numeroasele manifes
tații organizate împotriva armelor nucle
are și pentru dezarmare generală : de 
pildă, in istoricul marș de la Aldermaston 
80 la sută dintre participanți erau tineri. 
Mii de tineri din țara noastră, a spus vor
bitorul. și-au manifestat solidaritatea cu 
popoarele care luptă pentru eliberare na
țională din țările coloniale și în mod spe
cial tineretul și studenții au întreprins 
acțiuni comune împotriva politicii de 
Aparthied din Africa de sud.

După ce s-a referit la lupta înflăcărată 
a tineretului din R. D. Vietnam pentru 
construirea socialismului, vorbitorul a 
spus: Țara noastră este împărțită încă în 
două. Populația din Vietnamul de Sud tră. 
iește in mizerie și sărăcie. Clica lui Ngho 
Din Diem a transformat Vietnamul de Sud 
intr-o bază militară a imperialiștilor ame
ricani. Dar întregul nostru popor muncitor, 
tineretul, luptă cu eroism împotriva regi
mului fascist al lui Ngho Din Diem și al 
imperialiștilor americani. Atît poporul din 
sudul cît și din nordul Vietnamului este si
gur de victorie. Poporul nostru va învinge! 
Țara noastră va fi unificată !

In această luptă a crescut și s-a călit 
tineretul vietnamez. El a fost bine educat 
de Partidul celor ce muncesc din Viet
nam. Tineretul nostru muncește cu stă
ruință, învață, își ridică necontenit nive
lul său politic, tehnic și cultural avind 
permanent în fața sa lozinca „Tineretul 
este gata să răspundă la orice chemare !“,

Vorbitorul a dat apoi citire scrisorii de 
salut a Comitetului Central al Uniunii Ti

agriculturii este o cauză scumpă lui și 
luptă pentru a traduce în viață îndemnul 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, care 
a arătat că ridicarea agriculturii este cauza 
întregului nostru popor. In agricultură, 
tineretului i se deschide un cîmp vast de 
muncă frumoasă, pe măsura dinamis
mului și elanului tinereții sale.

cați ; învățâmîntul superior va cunoaște o 
dezvoltare deosebită în special în sectorul 
tehnic ; învățămîntul seral și fără frecven
ță va deveni învățămîntul de masă al ce
lor care lucrează direct în producție.

Alături de învățămint, o vastă rețea de 
instituții de artă și cultură își aduc con
tribuția lor la educarea comunistă, la lăr
girea orizontului cultural șl științific al 
tineretului.

Participarea largă a tineretului la acti
vitatea culturală de masă imprimă aces
teia o notă de înflăcărare și entuziasm 
specifică tineretului. Majoritatea covîrșl- 
toare a celor peste 1.000.000 artiști ama
tori. care.participă în diversele formații și 
brigăzi artistice sînt tineri ; peste jumătate 
din cei 4.400.000 cititori ai bibliotecilor de 
masă sînt de asemenea tineri.

Vă asigur, a spus în încheiere vorbi
torul, că vom colabora cît mai strîns 
cu viitorul Comitet Central al U.T.M. în 
vederea înfăptuirii hotărîrilor partidului 
nostru.

tineretul țărilor din lagărul socialist șl de 
milioane de tineri iubitori de pace din lu
mea întreagă.

Dragi tovarăși, dragi prieteni !
Noi sîntem convinși că Congresul vostru 

și hotărîrile adoptate de el vor da tinere
tului noi forțe pentru obținerea de noi 
succese și vor însufleți întreg tineretul 
romîn.

Permiteți-mi ca în numele întregului ti
neret maghiar din toată inima să vă do
resc dv. fiecărui delegat la Congres, mem
brilor Uniunii Tineretului Muncitor și tu
turor tinerilor care construiesc socialis
mul, mari succese în această muncă rod
nică.

Din însărcinarea Comitetului nostru 
Central, permiteți-mi să inmînez C.C. al 
U.1\M. drapelul Uniunii Tineretului nos
tru. Fie ca acest drapel să simbolizeze co
laborarea frățească a Uniunii Tineretului 
Comunist Maghiar și a Uniunii Tineretului 
Muncitor și prietenia veșnică între tine
retul romîn și maghiar.

Trăiască prietenia veșnică și de nezdrun
cinat a tineretului maghiar și romîn I

Combativitatea recentei greve a ucenici
lor, cea mai mare acțiune de acest fel 
care a avut loc pină acum, a constituit o 
dovadă a rezistenței crescînde împotriva 
atacurilor capitalismului asupra tinerilor 
muncitori din Anglia. O altă dovadă o 
constituie greva de acum a marinarilor 
(cei mal mulți tineri) care, în ciuda inti
midării și arestării conducătorilor lor, ră- 
mîn fermi în revendicările lor pentru sa
larii mâi mari și o săptămînă de lucru 
mai scurtă.

Vorbitorul s-a referit apoi la activitatea 
Ligii tineretului comunist din Anglia pen
tru creșterea numărului membrilor ei.

în încheiere vorbitorul a arătat că oa
menii muncii, tînăra generație din țările 
capitaliste privesc cu încredere către țările 
lagărului socialist, printre care se află și 
R. P. Romină care luptă cu hotărire pen. 
tru triumful ideilor coexistenței pașnice.

neretului Muncii din Vietnam adresată 
celui de-al IlI-lea Congres al Uniunii Ti
neretului Muncitor din Romînia. în scri
soare se spune, printre altele :

„în numele celor 710 000 de membri ai 
Uniunii Tineretului Muncii din Vietnam și 
al tuturor tinerilor vietnamezi, sîntem fe
riciți să adresăm salutul nostru frățesc 
celui de-al IlI-lea Congres al Uniunii Ti
neretului Muncitor din Republica Popu
lară Romină.

Tineretul din Vietnam a urmărit întot
deauna cu simpatie profundă marile în
făptuiri ale poporului si tineretului romîn 
în opera de construire a socialismului în 
Romînia, sub conducerea Partidului Mun
citoresc Romîn. Succesele voastre, dragi 
tovarăși, care au ea rezultat ridicarea ni
velului economic și cultural al. poporului 
romîn contribuie in același timp și la în
tărirea lagărului socialist, m fruntea că
ruia se află Uniunea Sovietică, precum și 
la menținerea păcii in Europa și în lumea 
întreagă.

în încheiere vorbitorul a oferit în dar 
Congresului un drapel al Uniunii Tinere
tului Muncii din Vietnam.



Lucrările Congresului al III-lea al U. T. M.
Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej în 

raportul prezentat la Congresul partidului 
arăta că: „Atragerea celor mai largi mase 
la creația istorica conștientă de dezvoltare 
a noii orînduiri sporește rolul și însemnă
tatea activității ideologice, a muncii poli
tico-educative desfășurate de partid în rîn- 
durile poporului“. în minunatele cuvinte 
ale salutului adresat Congresului nostru 
de Comitetul Central al Partidului se sub 
liniază încă odată, cu limpezime și mare 
forță de convingere importanța muncii 
politico-ideologice. Ca ajutor credincios și 
de nădejde al partidului în opera de edu
care comunistă a tineretului, U.T.M. pune 
în centrul activității sale munca ideolo
gică, politico-educativă întrucît însușirea 
profundă a învățăturii marxist-leniniste, a 
politicii partidului are o mare importanță 
în formarea și dezvoltarea conștiinței so
cialiste a tineretului.

Atenția deosebită acordată conținutului 
politic-ideologic, explicării concrete și pe 
înțelesul tinerilor a noțiunilor fundamen
tale ale ideologiei marxist-leniniste, popu
larizării politicii partidului nostru, legarea 
acestora de sarcinile concrete ale tinerilor 
a făcut ca în multe organizații de bază 
U.T.M., sub conducerea organizațiilor de 
partid, diferitele forme ale propagandei 
noastre — învățămîntul politic, adunările 
generale, lecțiile și conferințele - să-și 
dovedească pe deplin eficacitatea.

Tineretul patriei noastre, crescut și edu
cat de partid, este caracterizat prin înal
tele trăsături ale moralei comuniste, însu
flețit de ideile nobile ale patriotismului 
socialist, are o atitudine înaintată față de 
muncă și viață, este capabil de fapte eroi
ce, izvorîte din dragostea nețărmurită fața 
de patria sa socialistă, față de cauza Par
tidului Muncitoresc Romîn.

Ce contrast puternic există între viața 
tineretului nostru, a tineretului din toate 
țările lagărului socialist, care nu cunoaște 
grija zilei de mîine, care are toate posibili
tățile pentru afirmarea aptitudinilor și 
cunoștințelor sale, și traiul chinuit al ma
selor largi de tineri din lumea capitalistă 
care doresc să muncească dar nu au unde, 
care doresc să învețe o meeerie dar sînt 
siliți „s-o fure- după ani grei de ucenicie 
neplătită, care doresc să pășească pragul 
școlilor dar sînt împiedicați, care sînt vic- 
timile discriminărilor de tot felul — de 
vîrstă, de sex, de rasă.

In timp ce la noi tinerii își văd cu ochii 
împlinirea visurilor și cunosc — din pla
nurile elaborate de partid — cum trebuie 
să se pregătească și ce au c?e făcut pe 15 
ani înainte — o revistă engleză arăta, nu 
de mult, că numărul tinerilor luați de 
vîrtejul șomajului va ajunge în Anglia în 
1962 la aproape un milion. în timp ce la 
noi în anii puterii populare, s-a lichidat 
analfabetismul, învățămîntul elementar și 
mediu a devenit gratuit, porțile școlilor de 
toate gradele sînt larg deschise pentru fiii 
oamenilor muncii, iar Dește 2 milioane de 
școlari primesc din toamna acestui an prin 
grija. partidului și guvernului toate ma
nualele gratuit, pentru a deveni oameni 
culți și bine pregătiți, în același timp sta
tisticile U.N.E.S.C.O. arată că în America 
Latină 19 milioane de copii de vîrstă șco
lară și 67 milioane de locuitori în vîrstă 
de peste 15 ani sînt analfabeți.

Burghezia — spre a abate tineretul din 
drumul luptei revoluționare și a-1 menți
ne în mizerie și ignoranță — a pus în miș
care un uriaș aparat de îndobitocire a ce
lor tineri, de cultivare a imoralității și 
criminalității, de otrăvire a conștiinței ti
nerilor, pentru transformarea lor în carne 
de tun. Pe ce drum împinge burghezia pe 
tineri ne-o arată și cazul spionului ameri
can Powers judecat la Moscova pentru 
acțiunile de spionaj pe care le-a săvîrșit, ce 
au atentat la pacea lumii. Dar tineretul 
progresist, iubitor de pace și dornic de o

Tînăra noastră generație, însuflețită de 
dragoste față de partid și de Comitetul 
său Central în frunte cu tov. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, este prezentă în toate ac
țiunile inițiate și organizate de partid și 
luptă cu entuziasm pentru îndeplinirea 
hotărîrilor celui de-al III-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

Și în sectorul economiei forestiere, ală
turi de vîrstnici, tineretul nostru condus 
de partid a muncit cu însuflețire pen
tru îndeplinirea și depășirea indicilor, a 
îndeplinit și depășit toți indicii de plan 
prevăzuti în planul primului semestru 
din acest an.

Sub conducerea și îndrumarea organiza
țiilor de partid, organizațiile U.T.M. au 
desfășurat în acest an o susținută muncă 
politică pentru antrenarea unui număr cît 
mai mare de tineri la munca patriotică în 
sectorul forestier, în special în campania 
de împăduriri, aducînd numai în semestrul 
I al acestui an economii în valoare de 
peste 18 milioane lei

Anunțăm cu bucurie Congresul că rea
lizările deosebite obținute in primul se
mestru al acestui an, atît cantitative cît

în procesul operei mărețe de construire 
a socialismului în patria noastră, care se 
desfășoară sub conducerea P M.R. se for
jează și o intelectualitate nouă, ieșită din 
popor, atașată poporului și cauzei parti- 
du’ui nostru.

Astăzi. Clujul este cunoscut ca o pu
ternică cetate a științei și culturii, un cen
tru important de formare a cadrelor de 
specialiști pentru numeroase ramuri ale 
industriei, agriculturii, sănătății publice 
și culturii.

Ținînd seamă de faptul că în rîndurile 
intelectualității există un însemnat nu
măr de tineri, educarea lor în spiritul idei
lor luminoase ale marxism-leninismului. 
cunoașterea și însușirea de către aceștia a 
politicii partidului și statului nostru a 
constituit o preocupare de seamă a orga
nizației noastre regionale. In realizarea 
acestor sarcini, noi am avut în vedere că 
munca de educare și antrenare a tinerilor 
intelectuali în activitatea de organizație 
nu poate fi despărțită de ansamblul mun
cii de educare a tineretului.

Munca organizațiilor U.T.M. cu tinerii 
intelectuali din unitățile productive a 
avut ca scop antrenarea inginerilor și teh
nicienilor tineri pentru a-și aduce o con
tribuție sporită la rezolvarea problemelor 
ce le ridică procesul de producție. Ca re*

Cuvîntul tovarășului Nicolae Roman
viață mai bună, respinge uneltirile dușma
nilor păcii și tinereții.

Tineretul din Republica Populară Romî- 
nă, educat în spiritul internaționalismului 
proletar, întărește neîncetat unitatea de 
luptă cu tineretul țărilor frățești ale la
gărului socialist în frunte cu U.R.S.S. Ti
neretul nostru cunoaște viața grea a tine
rei generații din țările capitaliste și urmă
rește cu simpatie lupta curajoasă a organi
zațiilor de tineret frățești conduse de par
tidele comuniste și muncitorești din aceste 
țări, pentru un viitor mai bun, împotriva 
primejdiei războiului. Tineretul nostru 
este solidar cu toate organizațiile de tine
ret, indiferent de orientarea lor politică, 
filozofică sau religioasă care se situează 
pe platforma luptei comune pentru pace, 
pentru înțelegere între popoare, pentru 
triumful ideilor coexistenței pașnice. Spri
jinim în mod activ lupta dîrză a tineretu
lui din țările încă subjugate de colonialiști 
pentru independență națională, pentru a- 
lungarea asupritorilor imperialiști și pen
tru lichidarea definitivă a rușinoasei plăgi 
a secolului nostru — sistemul colonial. Ti
neretul patriei noastre împreună cu între
gul nostru popor luptînd pentru pace, însu
flețit de pocibilitatea înlăturării războiului 
din viața societății în condițiile noului 
raport de forțe pe arena mondială, demas
că cu vigilență pe ațîțătorii la război, 
cercurile imperialiste, agresive.

în continuare vorbitorul a spus :
în fața noastră stau sarcini deosebit de 

importante. După cum se arată în salutul 
C.C. al P.M.R. adresat Congresului no
stru, în condițiile noii etape de dezvoltare 
a țării noastre crește considerabil rolul 
Uniunii Tineretului Muncitor, care are 
sarcina de a desfășura o intensă muncă de 
educare comunistă și de mobilizare a în
tregului tineret muncitoresc, țărănesc și 
studios în marea bătălie pornită de po
porul muncitor pentru înfăptuirea măre
țului program adoptat de partid.

Pentru îndeplinirea acestor sarcini este 
necesară înlăturarea din munca noastră 
politico-ideologică a deficiențelor care pe 
bună dreptate au fost criticate în salutul 
C.C. al P.M.R., în raportul Comitetului 
nostru Central și în discuțiile purtate 
pînă acum la Congres.

Intr-adevăr sînt încă cercuri și cursuri 
politice U.T.M., lecții și conferințe, adu
nări generale în care problemele sînt ex
puse confuz, în mod neinteresant și necon
vingător, fără concluzii practice și sarcini 
concrete.

Sîntem întrutotul de acord cu criticile 
aduse la adresa muncii noastre c’e propa
gandă și a publicațiilor de tineret și copii.

Pe lîngă lipsurile semnalate trebuie 
amintit și faptul că deși în ultima vreme 
s-au îmbunătățit simțitor manualele învă- 
țâmîntului politic, lecțiile și conferințele 
editate de C.C. al U.T.M. au continuat să 
fie lungi, scrise uneori într-un stil neinte
resant, greoi, contribuind în insuficientă 
măsură la însușirea deplină a materialu
lui. Criteriul de apreciere a eficacității 
muncii de propagandă a organizațiilor 
U.T.M. trebuie să fie măsura în care tine
rii devin mai maturi din punct de vedere 
politic, dovedesc o atitudine înaintată în 
toate împrejurările vieții, devin mai vigi- 
lenți și mai combativi în lupta împotriva 
ideologiei și moralei burgheze, participă 
cu maî mult elan la chemările partidului 
și organizației noastre.

In munca de selecționare a propagandiș
tilor, a conferențiarilor, a cadrelor noa
stre, în pregătirea sistematică a acestora 
ne revine o mare răspundere.

In continuare vorbitorul a spus :
Un rol important în munca Uniunii Ti

neretului Muncitor, pentru educarea co
munistă a tineretului îl ocupă organizarea 
în mod plăcut și folositor a timpului liber.

Cuvîntul tovarășului Mihai Suder
și calitative, în îndeplinirea planului de 
stat în sectorul economiei forestiere, pre
cum și realizările obținute prin muncă 
patriotică în campania de împăduriri, se 
datoresc în mare măsură aportului adus 
de tineretul patriei noastre.

Sarcina de bază trasată de cel de-al 
III-lea Congres al Partidului Muncitoresc 
Romîn sectorului economiei forestiere, a 
spus în continuare vorbitorul, este valori
ficarea superioară, integrală și complexă 
a masei lemnoase rezultată din patrimo
niul nostru forestier. De asemenea, în a- 
ceastă perioadă va trebui să împădurim 
o suprafață de 400.000 ha. din care 50.000 
ha. cu specii repede crescătoare și de 
mare productivitate.

Trebuie să reducem pierderile la exploa
tare de la 9,3 la sută cît a fost în 1959, 
la mai puțin de 4 la sută în 1965, iar pro
ductivitatea muncii în sectorul prelucră
rii lemnului trebuie să crească cu 50 la 
sută față de 1959.

In scopul valorificării complexe și su
perioare a masei lemnoase se vor construi 
combinate pentru industrializarea lemnu
lui și noi fabrici de mobilă, care vor per

Cuvîntul tovarășului Bucșe Remus
zultat al creșterii conștiinței politice, ei 
participă activ alături de cadrele vîrstnice 
la îmbunătățirea continuă a procesului 
tehnologic, la introducerea tehnicii noi, la 
descoperirea și valorificarea rezervelor in
terne. făcînd numai în anul 1959—1960 
peste 200 propuneri de inovații și invenții 
care aduc statului însemnate economii.

Organizațiile U.T.M. din instituțiile de 
cultură și creație desfășoară muncă de 
educație în rîndul tinerilor scriitori, com
pozitori și artiști în vederea educării a- 
cestora în spiritul învățăturii marxist-le- 
nin ste, a cunoașterii politicii partidului 
nostru, pentru a oglindi și mai mult în 
creațiile lor munca și lupta poporului 
muncitor în opera de construire a socialis
mului.

Răspunzînd chemării comitetului re
gional — mobilizați de organizațiile U.T.M. 
— tinerii scriitori, poeți, artiști, cercetători 
științifici, s-au deplasat în orașele și sa
tele regiunii unde au sprijinit desfășura
rea activității culturale și științiifice și 
în mod deosebit a muncii cu cartea.

In vederea cunoașterii de către tineri a 
luptei clasei muncitoare, condusă de par
tid, tinerii intelectuali de la Filiala Aca
demiei din Cluj au întocmit o monografie 
despre luptele ceferiștilor din 16 Februarie 
1933 și una despre lupta muncitorilor de 
la Uzinele „Ianoș Herbak“ împotriva ex

îmbunătățirea educației politice și mora
le depinde de atenția acordată de organi
zațiile U.T.M. folosirii timpului liber al 
tineretului, de îmbunătățirea formelor și 
metodelor de muncă noi, atractive și spe
cifice diferitelor categorii de tineret.

In momentul de față se poate spune că 
avem forme multiple și variate de folosire 
plăcută și atractivă a timpului liber, apre
ciate de tineret și verificate în practică. 
Important este însă — așa cum apreciază 
raportul Comitetului Central — ca organi
zațiile U.T.M. să folosească cu pricepere 
aceste forme, urmărind în permanență 
eficacitatea pe care o au în formarea pro
filului moral-politic al tineretului.

Sîntem datori să ns ocupăm cu răspun
dere de asigurarea unui conținut bogat 
precum și de extinderea celorlalte forme 
ale muncii culturale de masă cum ar fi: 
simpozioane, învățarea de cîntece patrio
tice și revoluționare, citirea literaturii, re
cenzii, informări științifice și culturale, 
vizite la muzee, vizionări de spectacole și 
filme etc. care să cuprindă un număr cît 
mai mare de tineri. Avem datoria să ne 
îngrijim ca întreaga masă a tineretului 
să-și petreacă cu folos timpul liber, parti- 
cipînd activ la viața culturală, artistică a 
întreprinderii, comunei sau satului respec
tiv. Sîntem datori să milităm cu perseve
rență pentru ca activitatea culturală să 
aibă un caracter de masă iar acțiunile în
treprinse să aibă continuitate.

Este pozitiv faptul că un număr relativ 
mare de tineri este înscris la concursul 
„Iubiți cartea“ dar și mai eficientă ar fi 
munca cu cartea dacă nu ne-am limita 
numai la acest concurs și dacă ne-am 
preocupa de organizarea unor forme mul
tiple ca de pildă : cenacluri, seri literare, 
procese literare dedicate unor probleme, 
fapte și eroi care să influențeze pozitiv 
formarea trăsăturilor noi. proprii moralei 
comuniste. Organizațiile U.T.M. vor putea 
desfășura o activitate mai rodnică în 
această direcție cu sprijinul Uniunii Scrii
torilor, al scriitorilor noștri și în special 
al tinerilor scriitori, de la care așteptăm 
mereu mai multe opere literare în care să 
zugrăvească pe tînărul erou pozitiv al zi
lelor noastre. L-am ascultat pe tovarășul 
Marcel Breslașu și avem toată încrederea 
că promisiunile pe care le-a făcut Congre
sului se vor realiza curînd.

Tinerii iubesc dansul și muzica. Dar pe 
lîngă melodiile și textele bune create de 
compozitorii noștri, iubite și apreciate de 
tineret, mai sînt și unele cîntece lipsite în 
fond de melodie și cu texte banale și 
stupide în genul acelui cuplet: „Mamă, 
dragă mamă", „De ce tu m ai făcut c-o 
inimă...“ Din păcate acoste surogate de 
cîntece sînt interpretate și de artiști ta- 
lentați. Activiștilor noștri adesea le este 
dat să audă din partea unor gineri aseme
nea întrebări-: ’„Susțineți că nu este edu
cativ acest cîntec ? Cum se poate ? Doar 
îl transmit adesea posturile noastre de ra
dio și televiziune !“ Tineretul este dornic 
să audă la radio, televiziune, în sălile de 
concert, melodii vesele, tinerești, care să 
reflecteze munca și preocupările lui zilni
ce. să-l însuflețească în întreaga lui viață.

în încheierea cuvîntului său vorbitorul 
a spus:

Mobilizînd tineretul la munca entu
ziastă pentru îndeplinirea hotărîrilor celui 
de-al III-lea Congres al P.M.R., îndrumați 
și conduși cu grijă părintească de partidul 
nostru ne angajăm să muncim în așa fel 
îneît să îmbunătățim întreaga noastră 
muncă de propagandă, să înlăturăm cît 
mai repede lipsurile din activitatea noa
stră, pentru a ne putea îndeplini mereu 
mai bine sarcina nobilă dată de partid, 
de a fi ajutorul său de nădejde în opera 
de educare comunistă a tinerei generații.

mite creșterea producției la placaj de 4 
ori, la mobilă de peste 3 ori, la plăci a- 
glomerate și fibrolemnoase de 18 ori.

Dezvoltarea sectorului economiei fores
tiere. progresul tehnic mereu în creștere 
și condiții social-culturale din ce în ce 
mai bune, a spus în continuare vorbitorul, 
asigură tinerilor din această ramură a eco
nomiei naționale posibilități de calificare 
superioară și condiții de muncă și de trai 
din ce în ce mai bune.

în acest scop, ministerul se angajează 
să creeze condiții de școlarizare și de per
fecționare a cadrelor necesare pentru a- 
ceste combinate.

Totodată ne angajăm să creem toate 
condițiile necesare pentru ca angajamen
tul luat de către Uniunea Tineretului Mun
citor la acest Congres de a împăduri în 
viitorii 4-5 ani cel puțin 100.000 ha, să fie 
îndeplinit și depășit.

Ne exprimăm convingerea că tineretul 
nostru condus de partid va face față cu 
cinste minunatelor sarcini ce-i revin în 
traducere în viață a hotărîrilor celui de-al 
III-lea Congres al Partidului ”Pitoresc 
Romîn.

ploatării capitaliste. La solicitarea comite
telor U.T.M. din cele două întreprinderi 
pe aceste teme au fost apoi făcute expu
neri în fața tineretului.

Tinerii intelectuali din regiunea Cluj, 
au răspuns chemării artiștilor din Bacău 
pentru a sprijini munca culturală și de 
educație în perioada de iarnă la sate.

Tinerii intelectuali recomandați de or
ganizațiile U.T.M. au fost încadrați în bri
găzile științifice, alături de intelectualii 
vîrstnici. participînd la activitatea aces
tora în satele regiunii.

Cu ajutorul tinerilor intelectuali din 
orașul Cluj. Comitetul regional U.T.M. a 
inițiat organizarea în centrele muncito
rești Cluj, Turda. Ocna Mureș — a unor 
seri literare și audiții muzicale.

Prin grija deosebită a partidului și sta
tului nostru democrat-popular învățămîn
tul de toate gradele menit să asigure o 
temeinică instruire și educare a tinerei ge
nerații este în continuă dezvoltare. în re
giunea Cluj există un detașament numeros 
de tineri învățători și profesori care aduc 
un aport deosebit în desăvîrșirea revolu
ției culturale, în transformarea socialistă 
a agriculturii. In întreaga lor activitate ei 
militează activ pentru politica partidului 
nostru, sînt ajutorul nostru de nădejde în 
munca de educare politică și cetățenească 
a tineretului.

Cu toate realizările obținute de comite
tul nostru regional în munca cu tinerii 
intelectuali trebuie spus însă, că ne-au 
mai rămas încă multe de făcut.

In încheiere vorbitorul a spus : Salutul

Cuvîntul tovarășului Ploștinaru Iulian
Una dintre sarcinile de bază puse în 

fața întregului popor de către Directivele 
Congresului al III-lea al Partidului este 
aceea că pe baza industrializării în ritm 
susținut a țării, agricultura să se dezvolte 
intensiv și multilateral. Pînă în 1965, pro
ducția globală agricolă trebuie să crească 
cu 70-80 la sută față de 1959. asigurînd un 
belșug de produse agro-alimentare pentru 
ridicarea continuă a nivelului de trai al 
populației. In regiunea Craiova, în care a- 
gricultura ocupă un loc important, toți oa
menii muncii, miile de utemiști și tineri 
au întîmpinat cu entuziasm această che
mare a partidului și și-au manifestat ho- 
tărîrea neclintită de a face totul pentru a 
îndeplini și depăși prevederile Directive
lor.

In ultima vreme, organizația regională 
U.T.M a mobilizat și mai activ tinerii me
canizatori ca pe baza cunoașterii temeini
ce a meseriei, a regulilor agrotehnice să 
facă lucrări de calitate în vederea obți
nerii de producții sporite la hectar.

La obținerea de producții sporite au fost 
atrase și cele 360 echipe de tineret din 
G.A.C., care cuprind peste 5.000 de tineri.

Cunoscînd de acum importanța aplicării 
regulilor agrozootehnice, a spus în conti
nuare vorbitorul, tinerii alături de vîrstnici 
au transportat pe cîmp peste 600.000 tone 
îngrășăminte naturale și au fost printre 
primii care au participat la executarea 
lucrărilor agricole la timp.

Muncind sub conducerea organizațiilor 
de partid, organizațiile U.T.M. au partici
pat efectiv la dezvoltarea sectorului socia-

Cuvîntul de salut al tovarășului Mihalis Olimbios
Cu mare bucurie și emoție aduc Con

gresului al III-lea al U.T.M. din R.P.R. 
cel mai cald salut al tineretului luptător 
din Cipru.

Salutăm Congresul vostru cu cele mai 
sincere sentimente de dragoste și adresăm 
mulțumirile noastre tineretului din țara 
voastră care ne-a sprijinit cu căldură în 
lupta noastră pentru un Cipru liber.

In continuare vorbitorul a spus : Astăzi, 
cînd datoria primordială a fiecărui tînăr 
este apărarea păcii, promitem că, alături

Cuvîntul de salut al tovarășului Adolfo Rivera
Permiteți-mi ca, în numele Tineretului 

Socialist din Cuba, să adresez celui de-al 
III-lea Congres al Uniunii Tineretului 
Muncitor un călduros și frățesc salut.

Prezența delegației U.T.M. la ultimul 
Congres național al Tineretului Socialist 
ne-a permis să cunoaștem mai bine rea
lizările și aspirațiile tineretului romîn, 
profunda și continua solidaritate pe care 
tineretul și poporul romîn au manifestat-o 
față de revoluția cubană.

In patria mea domnește deplină încre
dere și dragoste față de Revoluție în rîn
dul maselor largi de muncitori, țărani, 
studenți și tineri.

Poporul cuban nu se înfricoșează nici de 
avioanele americane care aruncă bombe 
incendiare peste plantațiile de trestie de 
zahăr, nici de actele de sabotaj, nici de 
presiunile diplomatice, nici de restricțiile 
economice care urmăresc înăbușirea Re
voluției.

Furia fără limite a imperialiștilor yan
kei își are explicația în faptul că mica 
noastră țară își afirmă cu tărie deplina

Cuvîntul de salut al tovarășului Jean Raymond
Am cinstea de a aduce minunatului 

vostru Congres salutul frățesc a patru or
ganizații franceze de tineret, constituind 
„Mișcarea Tineretului Comunist Francez'*: 
Uniunea Studenților Comuniști Francezi, 
Uniunea Tineretului Sătesc, Uniunea Ti
nerelor Fete Franceze și Uniunea Tinere
tului Comunist Francez.

Rezultatele pe care le-ați obținut de la 
ultimul Congres, participarea tineretului 
alături de întregul popor la opera de con
struire a socialismului în țara voastră ne 
dă certitudinea că veți atinge obiectivele 
grandioase pe care vi le propuneți astăzi.

Căci ce poate fi mai măreț pentru un 
tînăr decît de a putea da cîmp liber en
tuziasmului său tineresc. în vederea rea
lizării unor opere minunate, sau pentru a 
învăța.

Tineretul francez nu cunoaște încă o 
asemenea bucurie.

Pe zeci de mii de tineri născuți în 1945 
îi frămîntă aceleași gînduri neliniștitoare : 
nu sînt destule școli pentru a putea în

Cuvîntul de salut al tovarășului Asa’D Al — Sliabibi
în numele Federației Tineretului Demo

crat Irakian, transmit celui de-al III-lea 
Congres al organizației dv. cele mai calde 
salutări și urări. Am fost într-adevăr miș
cat de condițiile minunate ale tineretului 
din Romînia. Raportul prezentat la Con
gresul dv. reflectă realizările U.T.M. și ale 
tineretului romîn și sînt foarte fericit că 
acest Congres îmi dă posibilitatea să 
transmit tineretului din Irak impresiile 
puternice pe care le am despre aceste rea
lizări.

Vorbitorul s-a referit în continuare la 
lupta tineretului irakian.

Din cauza represiunilor exercitate îna
inte de revoluția de la 14 iulie 1958 — 
a spus el — mișcarea tineretului irakian 
reprezentată de către Federația tineretu
lui democrat irakian, a luat ființă în con
diții de ilegalitate. Federația a fost fon
dată in august 1951 și a purtat pe umerii 
săi sarcinile urgente ale acelei perioade.

în ciuda tuturor condițiilor grele, fede
rația noastră a realizat mari succese în 
îndeplinirea sarcinilor sale. Ea a partici
pat activ în condiții de ilegalitate în cola
borare cu partide politice care erau tot în 

C.C. al P.M.R. adresat Congresului nostru 
și întregului tineret din patria noastră 
acordă o înaltă prețuire muncii desfășu
rate de organizațiile U.T.M. Succesele ob
ținute le datorăm partidului — părintelui 
nostru drag — care ne conduce din vic

list-ccoperatist și au ajutat la consolida
rea economico-organizatorică a G.A.C.- 
urilor și întovărășirilor agricole, în deosebi 
la construcția de magazii, grajduri, sai
vane și alte construcții.

Rezultate bune au obținut și tinerii care 
lucrează în sectoarele zootehnice din 
G.A.S. și gospodăr i colective Tinerii din 
regiune au însilczat peste 250.000 tone și 
executat lucrări de întreținere pe o supra
față de aproape 28 000 hectare pășune și 
finețe naturale.

însemnate rezultate s-au obținut și în 
munca patriotică a tineretului, a spus vor
bitorul în continuare. In regiunea noastră, 
în ultimii ani, au fost create peste 22.000 
brigăzi utemiste de muncă patriotică, ce 
cuprind aproape 95.000 tineri și tinere. 
Muncind cu hotărîre și abnegație pentru 
îndeplinirea sarcinilor stabilite de partid, 
în perioada 1959-1960 au redat agriculturii 
prin muncă patriotică 8.000 ha. teren ara
bil, au amenajat pentru irigații o suprafa
ță de peste 9 000 ha. etc., realizînd în ace
lași timp peste 6 milioane și jumătate eco
nomii din lucrările de întreținere și refa
cere a patrimoniului silvic.

Valoarea economiilor realizate numai în 
anii 1959-1960 din munca patriotică a ti
neretului se ridică la circa 20.000.000 lei.

Sub îndrumarea Comitetului regional de 
partid, comitetul regional U.T.M. a acor
dat o atenție sporită consolidării organiza
torice a brigăzilor utemiste de muncă pa
triotică pentru ca ele să devină colective 
puternice de influențarea conștiinței tine
retului, de educare a acestuia în spiritul 

de voi. alături de tineretul și de popoarele 
iubitoare de pace, ne vom situa și noi în 
primele rînduri ale luptei pentru pace 
în întreaga lume, pentru demilitari
zarea insulei noastre, ca ea să nu consti
tuie o amenințare împotriva altor popoa
re, ca frumoasa și pașnica noastră insulă 
să nu se transforme într-un focar de dis
trugere și de moarte, să contribuim și noi 
la consolidarea păcii.

Credincioși acestui principiu, cunoscînd 
că pacea este bunul cel mai prețios, mai 

ei independență politică și economică.
Imperialiștii se tem de exemplul victo

rios al Cubei care constituie un imbold 
pentru întreaga Americă Latină. înainte 
de victoria revoluției populare, printr-un 
îndelungat proces de intervenții militare, 
de corupție, prin metoda infiltrării poli
tice și economice, țara noastră a fost a- 
dusă în situația de semi-colonie. Principa
lele bogății ale țârii noastre încăpeau pe 
mîinile nesățioase ale vampirilor yankei.

Tovarăși, aceasta este istoria trecutului 
din Cuba. Guvernul nostru revoluționar, 
sub conducerea fermă a lui Fidel Castro, 
le-a înapoiat cubanilor minele, zahărul, 
pămîntul, independența politică și demni
tatea. De curînd. Fidel Castro a anunțat 
naționalizarea majorității întreprinderilor 
americane.

Departamentul de Stat al Ștatelor Unite 
ale Americii a organizat acum în Costa 
Rica o întrunire a organizației sale ma
rionetă, Organizația Statelor Americane, 
cu scopul de a găsi o formă care să per
mită o intervenție imperialistă în Cuba, 
pentru ca yankeii să înăbușe in sînge re
voluția noastră.

văța o meserie și nu sînt locuri pentru a 
putea lucra într-o întreprindere indus
trială.

încă din cei mai fragezi zori ai tinereții 
lor, capitalismul nu le oferă decît șomajul 
și războiul. De cînd a venit pe lume, tî
nărul francez de douăzeci de ani n-a cu
noscut decît războiul : al doilea război 
mondial, războiul din Vietnam, războiul 
care ține de 6 ani în Algeria.

Astăzi Franța este singura țară care 
poartă război, un război cumplit, în care 
în fiecare zi cad zeci de tineri algerieni și 
francezi, un război colonial, cu toate con
secințele sale monstruoase.

Pentru a face să se pună capăt acestui 
război, o mare mișcare protestatară se 
manifestă în rîndurile tinerei generații 
franceze în fruntea căreia se află Mișca
rea Tineretului Comunist Francez, con
dusă de către Partidul Comunist Francez.

în ciuda tuturor măsurilor de intimi
dare. la care au recurs autoritățile, tine
retul francez nu se dă bătut, dovadă fiind 
declarația celor 53 de organizații ale ti
neretului francez. în care acesta își ex

ilegalitate la mișcarea populară împotriva 
guvernului din 1952 și la Frontul național 
din 1954. De îndată ce au apărut zorile 
revoluției de la 14 iulie 1958, federația 
noastră a sprijinit-o călduros. Federația a 
fost recunoscută de guvern Ea s-a angajat 
să organizeze marile mase de tineret în 
realizarea speranțelor și dorințelor lor. Era 
natural, deci, ca federația noastră să aibă 
noi sarcini ținînd seama de natura revo
luției. Federația noastră a luptat pentru 
apărarea cuceririlor revoluției și pentru 
obținerea de noi realizări. De asemenea, 
federația noastră a acordat o deosebită 
atenție problemelor culturale, sociale și de 
educație. Față de greutățile pe care le tre
cem, credem că am realizat foarte mult în 
această privință.

Cel de-al II-lea Congres al Federației 
care a avut loc anul acesta, s-a ținut sub 
lozinca unității întregului tineret irakian, 
pentru apărarea independenței naționale și 
libertăților democratice împotriva imperia
lismului, pentru coexistența pașnică între 
toate națiunile.

După ce s-a referit la succesele obținute 
în muncă de Federația Tineretului Demo

torie în victorie și care a făcut ca tine
retul, alături de întregul popor muncitor, 
să trăiască azi o viață atît de frumoasă, 
de înfloritoare, plină de bucurii, în care 
cele mai îndrăznețe visuri se înfăptuiesc 
zi de zi sub ochii noștri.

patx.^tismului socialist. Au fost organizate 
la nivelul raioanelor și orașelor consfătuiri 
cu comandanții brigăzilor, cu brigadieri 
fruntași, secretari ai organizațiilor de 
bază U T.M., reprezentanți ai șantierelor 
și unităților beneficiare.

In adunările generale deschise ale orga
nizațiilor de bază U.T.M. s-a vorbit pe larg 
tineretului desore obiectivele ce se con
struiesc, scoțîndu-se în evidență contribu
ția ce poate fi adusă de tineret, rolul și în
datoririle patriotice ale acestuia în realiza
rea obiectivelor respective.

In munca pe care o desfășurăm cu bri
găzile utemiste de muncă patriotică ale ti
neretului mai avem încă și unele lipsuri.

Afluența tineretului spre șantiere, dra
gostea lui de a munci la marile construcții 
de interes obștesc este mare. Munca noas
tră organizatorică nu este însă la înălți
mea acestui avînt. Unele brigăzi patriotice 
nu au stabilite obiective precise și de a- 
ceea nu desfășoară o activitate continuă 
și rodnică. Din cauza insuficientei conlu
crări dintre organele U.T.M. și unele orga
ne de stat și economice, munca brigăzilor 
nu este întotdeauna bine organizată.

Asigurăm Congresul Uniunii Tineretului 
Muncitor, că în viitor tineretul din regiu
nea Craiova, sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, va munci cu tot 
mai mult entuziasm și hotărîre pentru a 
înscrie în cartea de aur a muncii patrio
tice a tineretului din patria noastră fapte 
demne de opera măreață a construcției so
cialiste în scumpa și frumoasa noastră 
patrie, Republica Populară Romînă !

ales pentru tineret, vom merge împreună 
cu voi și cu toți tinerii iubitori de pace, 
întărind și mai mult legăturile de prie
tenie, mărind coloana partizanilor păcii, 
spre triumful cauzei nobile a păcii.

Ne bucurăm sincer de realizările R. P. 
Romîne, ale tineretului romîn. Cu prilejul 
celei de a 16-a aniversări a eliberării țării 
voastre, vă rog să primiți urările sincere 
ale tineretului din Cipru pentru succese 
și mai mari în opera de desăvîrșire a con
strucției socialiste în țara voastră.

La provocările și amenințările lor po
porul nostru răspunde: „să vină“. Țara 
noastră e mică, dar îndeajuns de mare 
pentru a-i îngropa pe cîinii imperialiști 
care vor s-o atace. Numai în Havana, 
50.000 de oameni fac instrucție militară. 
Sîntem deciși să rezistăm pentru că nu 
sîntem singuri.

Să se gîndească bine imperialiștii yankei 
înainte de a lansa o provocare împotriva 
Cubei. Primul ministru sovietic. Nikita 
Hrușciov, le-a atras atenția că rachetele 
sovietice nu vor lăsa nepedepsită o inter
venție armată împotriva țării noastre. Po
porul și guvernul nostru mulțumește din 
inimă pentru această solidaritate. Știm că 
fără ajutorul fraților noștri de luptă din 
lumea întreagă, revoluția noastră ar fi fost 
trecută pînă acum prin foc și sabie.

Tovarăși, de la această înaltă tribună vă 
mulțumim încăodată pentru prețioasa 
voastră solidaritate și vă strîngem tovă- 
rășește mîna. Puteți fi siguri că poporul 
cuban, gloriosul nostru Partid Socialist 
Popular, Tineretul Socialist și toți revo
luționarii cubani sînt gata să lupte pentru 
apărarea revoluției cu bane.

primă hotărîrea de a lupta în comun, în 
vederea încetării războiului din Algeria.

Tineretul francez ca și tineretul din lu
mea întreagă dorește pace. De aceea a 
întîmpinat cu bucurie planul de dezar
mare generală propus de către președin
tele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.^ 
Nikita Hrușciov.

Lupta pe care Uniunea Sovietică și 
lagărul socialist o duc pentru a impune 
pacea este susținută cu entuziasm de ti
neretul nostru. Lupta aceasta ne ajută 
îndeosebi pentru a pune capăt războiului 
din Algeria Luptei acesteia împotriva 
războiului, pe cate o duce poporul și ti
neretul nostru, i se adaugă lupta tuturor 
păturilor populației muncitoare în vede
rea măririi salariilor, reducerii ritmului 
d? muncă și scurtării zilei de lucru.

în încheiere vorbitorul a spus : Succe
sele poporului romîn. ca și succesele în
tregului lagăr socialist. în fruntea căruia 
se află Uniunea Sovietică ne însuflețesc 
în lupta noastră pentru pace și un viitor 
mai bun.

crat Irakian, vorbitorul a spus în conti
nuare :

Federația și tineretul nostru văd în ti
neretul romîn și Uniunea Tineretului 
Muncitor din Romînia și în tineretul țări
lor socialiste precum și in lupta tineretu
lui din țările Asiei, Africii. Americii La
tine un sprijin efectiv în lupta tineretului, 
întregului popor irakian împotriva impe
rialismului și a forțelor reacționare locale.

Prezența noastră la acest Congres este 
un indiciu al colaborării existente dintre 
tineretul țărilor noastre. Nu încape nici o 
îndoială că acest Congres va ajuta la în
tărirea legăturilor de prietenie dintre ță
rile noastre, a relațiilor de colaborare din
tre tineretul irakian și romîn.

Cu această ocazie permiteți-mi să fac 
Congresului dv. și eroicului dv. tineret un 
modest dar din partea Federației demo
crate a tineretului din Irak. Acest dar 
prezintă cîteva aspecte din viața tinere
tului și poporului irakian. Acest dar, lu
crat de mîinile tinerilor irakieni, este o 
expresie a prieteniei care leagă tineretul 
din Romînia cu cel din Irak.



Lucrările Congresului allll-tea al U. T. M.
Cuvîntul de salut al tovarășului Shunici Nishizawa

în numele Comitetului Central al Ligii 
Democrate a Tineretului Japonez, permi. 
teți-mi să transmit un salut frățesc tutu
ror delegaților la cel de-al IlI-lea Congres 
al Uniunii Tineretului Muncitor și între
gii generații tinere a Republicii Populare 
Romîne. în primul rînd doresc să vă fe
licit călduros pentru mărețele realizări în 
construcția socialismului și în lupta pen. 
tru apărarea păcii în lume.

în ultimul timp poporul japonez a obți
nut unele succese importante în lupta 
pentru pace și independență națională, 
împotriva pactului agresiv militar Japo- 
nia-S.U.A., cunoscut sub numele de „tratat 
de securitate'*, s-a desfășurat o campanie 
națională fără precedent. Tineretul și or
ganizațiile sale au jucat un rol cu ade
vărat important în această campanie. Ca 
urmare a luptei poporului și tineretului 
nostru, Eisenhower, președintele Statelor 
Unite, a fost silit să renunțe la planul 
său de a vizita Japonia, iar Kishi, fostul 
prim ministru a fost silit să demisioneze.

Lupta noastră dreaptă a fost sprijinită 
de toate forțele iubitoare de pace din 
lume. Printre altele cea mai puternică so-

Cuvîntul
Anii care au trecut de la Congresul al 

II-lea al Uniunii Tineretului Muncitor au 
constituit în viața studențimii noastre o 
perioadă bogată în evenimente. Hotărîrea 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R. din 1956 
a stabilit măsuri importante pentru îmbu
nătățirea muncii U.T.M., a întregii activi
tăți politico-educative în rîndul studenți
lor. Pe baza acestei Hotărîri, au fost înfiin
țate asociațiile studențești care au devenit 
organizații largi de masă ale studenților, 
prețuite de toți studenții patriei noastre. 
Organizațiile U.T.M. au primit din partea 
partidului sarcina de mare răspundere 
de a îndruma continuu activitatea asocia
țiilor.

Un eveniment deosebit l-a constituit a 
Il-a Conferință Națională a U.A.S.R., de 
la tribuna căreia, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a adresat studențimii noa
stre cuvinte pline de grijă părintească și 
înțelepciune care călăuzesc activitatea or
ganizațiilor U.T.M., a asociațiilor studen
țești, a întregii noastre studențimi.

Principala preocupare a organizațiilor 
U.T.M. din facultăți și a asociațiilor stu
dențești a fost îndreptată spre îmbunătă
țirea continuă a activității profesionale a 
studenților. O deosebită atenție am acor
dat îndrumării studenților de a se pre
găti permanent, sistematic, de-a lungul 
întregului an universitar, folosind fiecare 
seminar, fiecare oră de laborator, fiecare 
consultație, punînd la baza asimilării cu
noștințelor profesionale studiul individual

Una din sarcinile fundamentale puse de 
partid în fața învățămîntului superior, a 
spus în continuare vorbitorul, este con
tinua întărire a legăturii procesului de în- 
vățămînt cu cerințele industriei, agricul
turii și culturii noastre socialiste în plină 
dezvoltare.

Forma principală prin care se reali
zează această legătură este practica în 
producție. Organizațiile U.T.M. și asocia
țiile studențești au sprijinit Ministerul 
învățămîntului și Culturii, conducerile 
institutelor în organizarea și buna desfă
șurare a practicii. în ultimul timp, ca
racteristic pentru practică este participa
rea efectivă a unui număr din ce în ce 
mai mare de studenți în procesul de pro
ducție, alături de muncitori. Totodată, 
asociațiile au inițiat și alte forme de le
gare a învățămîntului cu producția.

Totuși, față de experiența acumulată și 
posibilitățile existente, sarcina trasată de 
partid Ministerului învățămîntului și Cul
turii de a elabora, experimenta și gene
raliza cele mai bune căi și metode de 
legare a învățămîntului superior cu prac
tica nu se realizează încă în deplină con
cordanță cu dezvoltarea economiei noastre 
socialiste.

Viața a demonstrat justețea măsurilor

Cel de al IlI-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn a trecut în revistă 
uriașele realizări și transformări înfăp
tuite de poporul muncitor sub conducerea 
încercatului nostru partid, realizări la 
care tineretul și-a adus o contribuție în
semnată. Tinerii oțelari din Hunedoara 
în frunte cu comuniștii, muncesc cu elan 
pentru aplicarea politicii partidului nos- 
stru de industrializare socialistă a țării, 
luptînd pentru o producție mereu sporită 
de metal. Vom îndeplini și depăși preve
derile planului economic pe I960, primul 
an al planului de șase ani.

In vederea îndeplinirii acestor sarcini, 
a spus vorbitorul, sub îndrumarea atentă 
a organizației de partid de la Oțelăria 
nouă, s-au organizat cursuri pentru ridi
carea sistematică a nivelului de cunoștințe 
profesionale îmbinînd calificarea la locul 
de muncă, cu calificarea prin cunsuri spe
ciale, astfel incit in decurs de 2-3 ani

Am ascultat cu profundă emoție salutul 
C.C. al P.M.R. adresat Congresului nostru, 
înaltele aprecieri făcute de partid activi
tății Uniunii Tineretului Muncitor ne dau 
un mare și puternic imbold, ne înflăcă
rează și mai mult în munca și lupta noas
tră de viitor.
' Vorbitorul s-a oprit apoi asupra unor 

aspecte privind elaborarea hotărîrilor de 
către organele și organizațiile U.T.M. din 
regiunea Bacău, precum și asupra felu
lui în care se organizează controlul înde
plinirii acestor hotărîri.

In ultima perioadă — a arătat vorbito
rul — plenarele comitetului regional 
U.T.M. și ședințele biroului se țin cu re
gularitate analizînd cele mai importante 
probleme ale muncii de organizație. Noi 
r.e-am străduit ca aceste ședințe să fie 
bine pregătite, cît mai operative și să a- 
cppte hotărîri corespunzătoare care să 
-u-â în mod efectiv la îmbunătățirea vie- 
:mterne de organizație.

Fund conștienți de faptul că luarea unei 
ri'eâriri oricît de bună ar fi ea nu con- 
sttuie decît începutul muncii organizato- 
rce ne: am acordat o atenție deosebită
— _n:i: de control și ajutor pentru înde- 
pBaireB botăririlor. Am să dau un exem-
- _ :=re ilustrează felul cum am urmărit 
pe leren îndeplinirea hotărîrilor luate.

La terecutul acestui an âm analizat 
--r a comitetului regional

WTM cretr-.buția tineretului din regiu- 
w at Ț=x5eclinirea sarcinilor economice. 

Berari s-a elaborat o hotărîre 

lidaritate ne-a fost arătată de către tine
retul țărilor din puternicul lagăr socialist 
avînd în fruntea sa Uniunea Sovietică. 
Doresc să folosesc acest prilej pentru a ex. 
prima profunda noastră recunoștință po
porului și tineretului Republicii Populare 
Romîne pentru sprijinul puternic pe care 
ni l-au dat în lupta noastră.

Noi ne-am convins prin propria expe
riență de marea importanță pe care o are 
solidaritatea internațională pentru cauza 
păcii și progresului omenirii, și în primul 
rînd de însemnătatea puternicei solidarități 
a clasei muncitoare în lumea întreagă. La 
ultimul Congres al Ligii Democratice a Ti
neretului Japonez noi am subliniat că 
sarcina noastră primordială este de a 
educa tineretul în spiritul marxism-leni- 
nismului, în spiritul internaționalismului 
proletar și adevăratului patriotism De la 
înființarea Ligii Comuniste a Tineretului 
Japonez acum 37 de ani, tinerii înaintați 
din țara noastră au militat sub stindardul 
învățăturii marxist-leniniste. In 1950 Liga 
Comunistă a Tineretului s-a unificat cu 
alte organizații revoluționare de tineret și 
și-a schimbat numele în Liga Democratică 

tovarășului Cornel Burtică
luate de partid prin Hotărîrea din 1956 
a Biroului Politic al C.C. al P.M.R. pentru 
îmbunătățirea muncii politico-educative în 
rîndul studenților Ca urmare a acestor 
măsuri, îmbunătățindu-se cadrul organiza
toric, a crescut participarea de masă a 
studenților la activitatea obștească. Mun
ca politico-educativâ a înregistrat o îm
bunătățire simțitoare. S-a întărit și s-a 
îmbogățit viața internă a organizațiilor 
U.T.M.. a crescut spiritul de răspundere 
și combativitate a utemiștilor. formele 
muncii politico-educative au devenit mai 
variate, s-a îmbunătățit continuu conținu
tul lor.

Sub conducerea organizațiilor de par
tid, organizațiile U.T.M. și asodațule stu
dențești aduc o contribuție tot mai mare 
la educarea marxist-leninistă a studenți
lor. la cunoașterea politicii partidului de 
către aceștia. Participarea activă a stu
dențimii la viața politică și socială a ță
rii, entuziasmul cu care ea răspunde la 
chemările partidului sin» dovezi grăitoare 
ale devotamentului nețărmurit față de 
Partidul Muncitoresc Romin.

Mii și mii de studenți participă cu elan, 
alături de toți tinerii patriei noastre, la 
acțiunile de muncă patriotică pe șantierele 
de construcții. în gospodăriile agricole de 
stat, la înfrumusețarea orașelor.

Este semnificativă dezvoltarea in rin- 
dul studenților a unei puternice și largi 
mișcări cultural-artistice — formă impor
tantă a muncii politice de masă. Con
cursul ..In pas cu viața-, seratele literare, 
simpozioanele, activitatea brigăzilor artis
tice de agitație și a celorlalte numeroase 
formațiuni artistice de amatori, trecerile în 
revistă, au devenit forme îndrăgite de toți 
studenții.

Vorbitorul a spus în continuare:
Statul democrat-popular a creat studer.- 

țimii noastre condiții materiale deosebit 
de bune. S-au construit numeroase edificii 
universitare, numeroase laboratoare au 
fost înzestrate cu aparatură moderr-â. Ia 
dispoziția studenților se află o puternică 
rețea de cămine și cantine. Majoritatea 
studenților primesc burse de stat, zeci de 
mii de studenți se odihnesc gratuit în case 
de odihnă și sanatoriale. în tabere la 
munte și la mare. Tineretul studios al pa
triei noastre poartă o recunoștință pro
fundă poporului muncitor. Partidului 
Muncitoresc Romîn pentru această grijă 
părintească. Marea majoritate a studen
ților înțelege datoria cetățenească de a 
păstra aceste bunuri, de a le gospodări eu 
dragoste și simț de răspundere. O expre
sie a acestei noi atitudini este autodeser- 
virea care a luat extindere într-un număr 
mare de cămine. în unele cantine, în toate 
taberele studențești. Dezvoltarea atitudi
nii cetățenești în această direcție este • 

Cuvîntul tovarășului Ștefan Tripșa
întregul colectiv al secției să devină stă- 
pîn pe agregatele modeme pe care le deser
vește. In prezent peste 55 la sută din 
efectivul secției, frecventează cu regula
ritate cursurile de calificare. Vom asigura 
astfel cu cadre calificate noile cuptoare 
Martin, de 400 tone capacitate și înaltă 
tehnicitate, aflate în construcție la Hune
doara, cît și a acelora care se vor construi 
în noul centru siderurgic de la Galați.

Raportăm cu mîndrie Congresului câ 
pînă în prezent, indicele de utilizare a 
crescut cu 28 la sută față de 1959, iar an
gajamentul oțelarilor de Ia secția Il-a a 
Oțelăriei „Filimon Sirbu" de a da peste 
plan în acest an 36.000 tone oțel va fi rea
lizat încă în cursul lunii august

Aceste rezultate au fost posibile dato
rită faptului că in fruntea lupte: pentru 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor de 
plan sînt comuniștii.

Sîntem tineri — virsta medie a colec
tivului nostru nu depășește 27 ani. Am 
crescut odată cu agregatele, sub condu
cerea organizației de partid.

Cuvîntul tovarășului Dumitriu Stelian
care prevede sarcinile concrete și apor
tul ce trebuie să-1 aducă tineretul în anul 
1960 la îndeplinirea planului de produc
ție, obținerea de economii peste plan în 
întreprinderi, la întărirea și dezvoltarea 
sectorului cooperatist al agriculturii, la 
activitatea patriotică.

Măsurile stabilite au fost aduse la cu
noștința aparatului U.T.M.. a activului și 
a tuturor organizațiilor U.T.M. Ajutate 
efectiv de comitetul regional toate orga
nele și organizațiile U.T.M. și-au întocmit 
planuri de măsuri menite a duce la apli
carea în viață a hotărîrii plenarei comi
tetului regional U.T.M.

De la elaborarea hotărîrii, biroul co
mitetului regional U.T.M. a efectuat un 
control sistematic și a ajutat la organiza
rea muncii comitetelor raionale și orășe
nești U.T.M. Membrii biroului comitetu
lui regional au fost repartizați pe raioa
ne și orașe pentru a sprijini organizațiile 
U.T.M. în aplicarea acestei hotărîri. De 
asemenea, periodic, biroul comitetului re
gional U.T.M. pe baza informărilor acti
viștilor și a controlului exercitat, a ana
lizat modul în care se realizează sarcinile 
din hotărîre.

Ca urmare a activității desfășurate pen
tru îndeplinirea sarcinilor economice, or
ganele și organizațiile U.T.M.. conduse 
permanent de către partid, au obținut suc
cede importante.

Vorbitorul a subliniat că îmbunătățirea 
stilului de muncă a biroului comitetului 
regional U.T.M. în ce privește elaborarea 

a Tineretului. Astăzi sute de mii de tineri 
muncitori învață măreața teorie marxist- 
leninistă în cadrul Ligii noastre de Tine
ret. Membrii Ligii noastre, sub conducerea 
iubitului nostru Partid Comunist Japonez, 
luptă cu energie pentru a preîntâmpina 
influența ideologiei dușmanilor noștri în 
rîndurile tineretului nostru.

Dragi tovarăși romîni. vom contribui 
din toate puterile la unitatea mișcării ti
neretului muncitor din lumea întreagă. 
Ne vom strădui neîncetat să întărim 
prietenia între tineretul din diferite țări 
pentru coexistență pașnică și dezarmare 
totală, pentru independența națională a 
popoarelor. Succesele obținute de voi în 
construcția socialistă ne măresc avîntul 
în lupta noastră pentru viitorul luminos 
al poporului nostru, al generației tinere 
din Japonia. Vă doresc mult succes în 
activitatea pe care o duceți pentru înde
plinirea planului de 6 ani de dezvoltare a 
patriei voastre socialiste. Sînt încredințat 
că veți răspunde așteptărilor Partidului 
Muncitoresc Romin și ale Comitetului său 
Central în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

îndatorire importantă a asociațiilor stu
denților de care însă ele nu s-au achitat 
întotdeauna așa cum se cuvine.

Fără îndoială că organizația noastră a 
înregistrat unele rezultate ta munca po- 
litico-educativă în rîndul studenților. Ne 
este clar că ele constituie doar un început 
și că mai avem încă multe de făcut pen
tru a ne ridica la înălțimea sarcinilor în
credințate de partid.

Uniunea Asociațiilor Studenților din 
RP R. militează pentru dezvoltarea legă
turilor de prietenie între poporul romîn 
și popoarele Uniunii Sovietice și ale celor
lalte țări socialiste, pentru legături trai
nice frățești ale tineretului și studenților 
patriei noastre cu tineretul și studenții 
țărilor socialiste, promovează colaborarea 
și solidaritatea internațională cu tineretul 
studios progresist din toate țările și par
ticipă activ La întreaga activitate a U.LS. 
UA5.R s-a pronunțat și se pror.unță cu 
consecvență pentru realizarea unității miș
cării studențești internaționale, pentru 
unirea tuturor efonurtlir in scopul apă
rării păcii — bunul cei mai de pre; al 
omenirii, a tinerei noastre generații. Ape
lul adresa: de cea de-a n-a Conferință 
a U.A-S-R. pentru unirea eforturilor tutu
ror studenților în lupta pentru pace a 
avut un larg ecou în riadul studenților 
din întreaga lume.

Minunate sin: perspectivele care se 
deschid în fața poporului și tineretului 
nostru prin plănui de • ani adoptat de 
Congresul al m-lea al ?_M_R.

In anii ce vin va lua c amploare și mai 
mare învățăm intui superior din patria 
noastră Inceprâd cu acest an universitar 
va crește simțitor numărul studenților, 
îndeosebi din institutele tehnice.

Toate acestea oglindesc îneă odată po
sibilitățile largi ueLuntaie pe care regi
mul democrat-popular le creează tinerei 
noastre generații Acestea pun însă in a- 
ceLast rinp ta fata orgamaatrilrr U.TM_ 
ri UA SR samsi r sr mari, fi de mai 
mare răspundere.

Va trebui să muncim ta așa fel incit 
să ridicăm nivelul întregii noastre acti
vități la înălțimea sarcinilor mari puse 
de partid in fața tavățămtatuhri superior.

In încheiere vorbitorul a spus :
Studenții știu câ viața lor minunată, 

viitorul fericit, perspectivele luminoase Je 
datorează luptei poporului muncitor con
dus de partid pe drumul construirii so
cialismului. De aceea, asemer.es celorlalți 
tineri, pentru sruceEti nu există ideal 
mai scump deci: acela de a lupta sub 
steagul victorios al partidului, de a par
ticipa cu toată puterea tinereții, eu tot 
entuziasmul lor. la opera istorică de con
struire a socialismului ta Republica Popu
lară Rcminâ.

Giganticele realizări industriale și so
ciale ce s-au făurit la Hunedoara și cele 
care continuă să se făurească într-un 
ritm viu, fac pe oțelari și pe toți siderur- 
giștii să privească cu deosebită încredere 
viitorul luminos al patriei noastre socia
liste

Tinerii riderurgiști. a spus ta conti
nuare vorbitorul, dornici de cultură 
iși petrec plăcut și ta mod educativ 
timpul liber, avînd asigurate de către 
partid și guvern toate condițiile : confort, 
casă de cultură, teatru, cinematograf, 
club etc. Numai biblioteca clubului JSi- 
derurgistul* este înzestrată cu peste 37.000 
volume. Viața oțelarilor și a tuturor ce
lor ce muncesc s-a schimbat radical.

Asigurăm Congresul, a spus vorbitorul 
in încheiere, că sub conducerea organiza
ției de partid nu vom precupeți nici un 
efort pentru traducerea in viață a mă
rețului program elaborat de partid, pen
tru desăvîrșirea construirii socialismului 
in țara noastră, pentru bunăstarea și feri
cirea poporului muncitor.

hotărîrilor și controlul îndeplinirii lor a 
influențat pozitiv munca comitetelor raio
nale și a organizațiilor U.T.M. In prezent 
— a arătat el — comitetele raionale și or
ganizațiile U.T.M. se orientează mai just 
in alegerea problemelor care sînt dezbă
tute în plenare și ședințe, adoptă hotărîri 
menite a duce la continua îmbunătățire a 
muncii, organizează mai temeinic contro
lul îndeplinirii acestor hotărîri.

Vorbitorul s-a referit în continuare la 
unele fenomene negative care s-au mani
festat în munca organelor și organizațiilor 
U.T.M. din regiunea Bacău.

Comitetele raionale Tg. Ocna, Buhuși 
și comitetul orășenesc P. Neamț — a ară
tat vorbitorul — deși iau uneori hotărîri 
corespunzătoare, nu se preocupă în sufi
cientă măsură de organizarea traducerii 
lor în viață. în urma unui control efec
tuat de către comitetul regional, în serta
rele și fișetele secretarilor acestor comi
tete raionale și orășenești au fost găsite o 
serie de hotărîri, în timp ce organizațiile 
de bază nu le cunoșteau. Rezultă că tova
rășii s-au ocupat mai mult de elaborarea 
hotărîrilor și au pierdut din vedere toc
mai esențialul — munca de organizare a 
îndeplinirii stricte a hotărîrilor organelor 
suDerioare și a propriilor lor hotărîri.

în loc ca cea mai mare parte a timpu
lui să fie destinată muncii cu masele de 
tineret, de mobilizare a lor la îndeplini
rea sarcinilor trasate de partid, unele bi
rouri ale comitetelor raionale și orășenești 
stau mai mult ta ședințe.

Pentru a pune capăt acestor procedee 
birocratice, biroul comitetului regional 
U.T.M. a organizat periodic consfătuiri la 
care au participat birourile comitetelor 
raionale și orășenești, activiști ai comite
tului regional, unde s-au combătut cu tă
rie asemenea manifestări, au fost criti
cați sever cei în cauză, scoțîndu-se în e-

Cuvîntul
O parte însemnată din numărul mem

brilor de sindicat o constituie tinerii. Pen
tru rezolvarea tuturor problemelor ce pri
vesc munca, viața și educația tineretului, 
sindicatele dezvoltă o colaborare rodnică 
cu organizațiile U.T.M.

In raportul prezentat Congresului a 
fost subliniată participarea activă a ti
neretului la întrecerea socialistă organi
zată de sindicate. Peste 450.000 tineri și 
în primul rînd utemiștii se întrec pentru 
o producție mai bună și mai ieftină, și 
obțin rezultate însemnate. în întrecerea 
socialistă tinerii își formează trăsăturile 
noi, ale omului socialist, își însușesc o ati
tudine nouă față de muncă, în viață.

Luptînd pentru înfăptuirea hotărîrilor 
adoptate de cel de al ÎU-lea Congres al 
P.M.R., sindicatele îmbunătățesc neînce
tat organizarea și conducerea întrecerii 
socialiste, orientînd-o spre atingerea 
obiectivelor stabilite de partid și în pri
mul rînd pentru creșterea productivității 
muncii, introducerea tehnicii noi, îmbună
tățirea calității, reducerea prețului de 
cost, realizarea de economii materiale și 
bănești. în strînsă colaborare cu organi- 
zațile U.T.M., sindicatele vor stabili mă
surile cele mai corespunzătoare pentru 
ca mase tot mai largi de tineri munci-

Cuvîntul de salut rostit de Hazim Salo, secretar al U.LS.
Permiteți-mi să transmit în numele Se

cretariatului Uniunii Internaționale a Stu
denților un salut frățesc celui de-al IlI-lea 
Congres al Uniunii Tineretului Muncitor 
și urări de noi succese în muncă tinerilor, 
studenților și întregului popor romîn.

Vorbitorul s-a referit apoi la activitatea 
U.I.S. Uniunea Internațională a Studen
ților — a spus el — își intensifică acti
vitatea în scopul de a uni eforturile stu
denților de pretutindeni în lupta pentru 
pace, împotriva imperialismului și colo
nialismului, pentru apărarea independen
ței naționale, pentru colaborare interna
țională și unitate, pentru îmbunătățirea 
condițiilor de studiu și viață ale studen
ților.

De la începuturile existenței sale, U.I.S. 
a militat pentru realizarea unității în miș-, 
carea internațională studențească și a de
pus toate eforturile pentru a pune capăt 
scindării existente, scindare provocată de 
unele elemente care, servind interesele 
imperialismului, au urmărit slăbirea lup
tei studenților împotriva imperialismului 
și colonialismului.

UXS. a făcut o serie de propuneri în

Cuvîntul de
In numele Comitetului Central al Fe

derației Tineretului Comunist Italian vă 
aduc vouă și întregului tineret romîn. cel 
mai cordial $: călduros salut

Către tinerii romiri care închină eau. 
ari sociafismulwi ermi wnrl. elanul și 
inteligența kr. se îndreaptă cea mai sin
ceră și vie simpatie a întregului tinere: de
mocrat italian, angajat intr-o crincenă și 
aspră luptă pentru lichidarea rămășițelor 
fascismului, pentru ca ta Italia să se a- 
firme cauza progresului și a socialismului.

In raportul C.C. al U.T.M. prezentat la 
acest Congres — a spus ta continuare vor
bitorul — s-a vorbit despre întîlnirea re- 
prezer.tanfilor partidelor comuniste și 
muncitorești din țările socialiste cît și des
pre com-mcatul adoptat la București acum 
doua luni. Nimănui nu-i este străină im
portant pentru mișcarea democratică in
ternațională a acestui document care sub
liniază încrederea ta teza coexistenței 
pașnice.

Printre sarcinile ce ne revin, nouă, ti
nerilor cocnumșn de pretutindeni, una din»

Cuvîntul de salut al reprezentantului tineretului E.D.A., 
Busios Harilaos

Cu ocazia celui de-al ni-lea Congres al 
U-T-XL, tineretul partidului E_D_A din 
Grecia transmite un salut fierbinte în- 
treguliii tineret din Romînia rare partici
pă activ la măreața operă de construire 
a socialismului ta țara lui și care luptă 
pentru mentir.erea și întărirea păcii in 
Balcani ș; ta lumea întreagă.

Poporul și tineretul nostru urmăresc cu 
mare interes succesele voastre ta toate 
domeniile vieții, ta înfăptuirea industria
lizării tării. în transformarea socialistă a 
agriculturii. în re.nJutia culturală, succe
se care au schimbat radical înfățișarea 
minunatei voastre țâri.

Tineretul cin țara noastră trăiește și 
luptă în condiții foarte grele. Dintre cei 
250.0X' de șomer: care există în țara noas
tră, 70 la sută stat tineri iar peste un mi
lion lucrează numai citeva zile pe săptă- 
mînâ. Peste L500.000 stat înscriși pe lis
tele de ajutor pentru săraci. In timp ce 
voi construiți noi școli. în timp ce din in
stitutele voastre ies anual mii ce învăță
tori și profesori, la noi nu numai câ nu 
se construiesc școli noi. dar majoritatea 
celor existente sînt vechi și în pericol de 
a se dărîma; în multe școli lipsesc învă
țătorii și profesorii iar taxele școlare sînt 
foarte mari, mai ales în școlile superioa

Am fost însărcinat de către Secretaria
tul Național al Mișcării Tineretului Socia
list Italian de a vă aduce cel mai cordial 
și frățesc salut Acest salut subliniază le
găturile noastre de prietenie care își au 
deja istoria lor. Ne leagă multe inițiative 
comune prin care am avut posibilitatea de 
a confrunta pozițiile asupra problemelor 
care ne interesează și de a ne asuma sar
cini precise de lucru.

Această activitate comună realizată în 
trecut, ne poate permite azi să dezvoltăm 
și mai mult raporturile dintre U.T.M. și 
Tineretul socialist italian.

Pentru noi, tinerii socialiști italieni, este 
interesant să cunoaștem modul în care ti
neretul romîn participă la construirea so
cialismului în țara lui, și felul în care 
contribuie la promovarea unei politici de 
pace și de slăbire a încordării internațio
nale, împotriva oricărui pericol și amenin
țări de război.

In continuare vorbitorul s-a referit la 
lupta tineretului italian A N-a trecut maț 

vidență cele mai bune metode în munca 
de îndrumare și control a organizațiilor 
U.T.M.

în numele organizației regionale U.T.M. 
Bacău — a spus în încheiere vorbitorul — 
asigur conducerea Partidului și cel de-al 
IlI-lea Congres U.T.M. că vom lupta cu 
tot elanul nostru tineresc, cu toată capa- 

tovarășului Anton 
tori să fie atrase activ în întrecerea so
cialistă. Ele vor acorda o atenție deose
bită brigăzilor de tineret, ajutîndu-le 
să-și stabilească obiective concrete în în
trecere, să-și organizeze mai bine munca, 
să stimuleze dezvoltarea ajutorului reci
proc, astfel ca aceste brigăzi să se ridice 
și să se mențină la nivelul realizărilor 
colectivelor fruntașe.

De asemenea, organizațiile sindicale îm
preună cu organizațiile U.T.M., vor tre
bui să desfășoare o activitate și mai in
tensă pentru a cuprinde cît mai mulți 
tineri muncitori aflați direct în producție, 
în cadrul școlilor serale și pentru a le 
asigura acestora condiții corespunzătoare 
de învățătură.

Consiliul Central al Sindicatelor va în
druma comitetele sindicatelor să sprijine 
activ pe tinerii veniți la practică în uzine 
și fabrici și împreună cu organizațiile 
U.T.M. să muncească în așa fel cu ei încît 
să le trezească tot mai mult interesul pen
tru acumularea de noi și noi cunoștințe.

Un important domeniu de conlucrare 
între sindicate și organizațiile U.T.M, — 
a spus vorbitorul în continuare, — îl con
stituie munca de educație a tineretului.

Pentru îmbunătățirea necontenită a ac- 

scopul dezvoltării colaborării internațio
nale și al realizării unității în mișcarea 
internațională studențească, dar, din ne
fericire, toate aceste propuneri construc
tive au fost respinse de către elementele 
reacționare în frunte cu C.O.S.E.C. U.I.S. 
este hotărît să continue lupta pentru rea
lizarea unității în mișcarea internațională 
studențească și avem convingerea că con
ducătorii C.O.S.E.C.-ului vor fi obligați 
să-și schimbe atitudinea ca urmare a creș
terii influenței elementelor progresiste 
chiar în cadrul Conferinței Internaționale 
a Studenților.

Un eveniment de mare importanță în 
viața studențească internațională este cel 
de-al VI-lea Congres al U.I.S. care se va 
ține în capitala Irakului, Bagdad, între 
8-16 octombrie a.c. și la care sîntem siguri 
că organizația voastră va fi de asemenea 
reprezentată.

Este o mare plăcere pentru mine — a 
arătat în continuare vorbitorul — să vi
zitez din nou Romînia, să cunosc succe
sele și să văd entuziasmul tineretului ro
mîn care aduce o contribuție însemnată la 
dezvoltarea economică și culturală, la în

salut al tovarășului Amilcare Vita
tre cele mai importante este aceea de a 
găsi forma de legătură cu toate forțele 
care își pot aduce contribuția la cauza 
socialismului și a păcii ; să luptăm ca în 
toată lumea tinăra generație să contri
buie permanent, pe măsura forțelor sale, 
La lupta mișcării democrate.

Referindu-se în continuare la lupta th 
neretului italian, vorbitorul a spus:

In Italia, mase deosebit de numeroase 
de tineri și-au adus recent contribuția lor 
importantă în, mișcarea democratică. Ti-, 
neretul italian s-a unit în luptă deschisă 
împotriva fascismului, a declarat cu ho
tărîre că Italia vrea să se îndrepte pe ca
lea libertății, a progresului social, a civi
lizației.

In istoria mișcării democrate italiene, 
a spus în continuare vorbitorul, data 
de 8 iulie 1960, ziua marii greve ge
nerale, va rămîne pentru totdeauna în 
memoria noastră. în istoria mișcării de
mocrate se vor înscrie pentru totdeauna 
numele celor 10 tineri asasinați de către 
poliție. Ei vor fi amintiți alături de marii 

re. Astfel, numai copiii celor avuți au 
posibilitatea să frecventeze școala.

Mulți tineri sînt arestați și aruncați în 
închisori sau în lagăre. Dar tineretul nos
tru nu dă înapoi : a luptat și luptă cu cu
raj pentru revendicările lui, pentru o via
ță liberă și fericită.

Este știut că în țara noastră se amena
jează rampe de lansare a rachetelor, se 
investesc uriașe sume pentru cheltuieli 
militare. Acestea fac ca viața poporului 
nostru sâ fie și mai grea.

Vorbitorul a subliniat că guvernul 
R P R. a făcut propuneri concrete pentru 
slăbirea încordării în Balcani, pentru sta
bilirea relațiilor de prietenie între 
țările noastre. înfăptuirea acestor pro
puneri ar fi adus un real folos țărilor 
noastre și îndeosebi tineretului nostru. 
Schimburile comerciale ar aduce foloase 
reciproce. Reducerea cheltuielilor militare 
ar aduce un mare folos tineretului țării 
noastre, ar crea posibilități de muncă și 
studiu pentru tineret, deoarece sume mari 
ar fi dislocate și folosite pentru construi
rea fabricilor și institutelor, pentru școli 
și burse, pentru construirea de stadioane 
și cluburi.

Dar cu regret trebuie să spunem că gu
vernul grec nu a dat un răspuns favora
bil la propunerile pașnice și constructive 

Cuvîntul de salut al reprezentantului 
Mișcării Tineretului Socialist Italian

mult de o lună din ziua cînd Italia a tre
cut prin momente dramatice și de mare 
importanță pentru viața sa democratică.

Pînă nu de mult, ziarele oficiale ale bur
gheziei italiene scriau satisfăcute că ti
neretul nostru trăiește o criză, că e lipsit 
de idealuri și nu are nici o perspectivă.

Cu toate acestea, în momentul constitui
rii guvernului clerical fascist al lui Tam- 
broni, tineretul a ieșit în toate piețele din 
Italia să protesteze, să condamne această 
alianță, să ceară o soluționare justă a pro
blemelor spinoase care îl frămîntă.

Alături de masele populare italiene au 
stat tinerii, care au înfruntat mitralierele 
poliției, conduse de niște iresponsabili ; au 
plătit cu prețul propriului lor sînge și au 
săvîrșit acte de eroism în această luptă 
pentru apărarea democrației noastre și a 
spiritului antifascist al Italiei republicane.

Zece tineri au căzut, au fost zeci de ră
niți și sute de arestați.

A fost, tovarăși, o luptă aspră și grea ; 
totuși rezultatele nu au lipsit: guvernul 
aliat fasciștilor a fost rășturnat. 

citatșa și devotamentul nostru pentru 
continua întărire a muncii organizațiilor 
U.T.M., pentru înfăptuirea istoricelor ho
tărîri ale Congresului partidului și a sar
cinilor ce ne revin din hotărîrile ce le va 
adopta cel de-al IlI-lea Congres al Uniu-» 
nii Tineretului Muncitor.

Moisescu
tivității de atragere a tineretului la munca 
cultural-artistică de masă, ne vom preo
cupa și mai mult de mobilizarea tinerilor 
în cluburi, în casele de cultură, în col
țurile roșii și biblioteci, spre a desfășura 
o intensă activitate cultural-artistică, in
teresantă și legată de producție.

Grandioasele planuri pe care partidul 
nostru ne cheamă să le ducem la înde
plinire cer din partea sindicatelor și a 
U.T.M. o conlucrare mereu mai strînsă 
în opera de creștere și educare a schim
bului de mîine al celor ce muncesc dir 4 
fabrici, uzine, instituții și de pe ogoare.

In încheiere, vorbitorul a spus: Con
siliul Central al Sindicatelor asigură Con
gresul Uniunii Tineretului Muncitor și pe 
toți tinerii de pe cuprinsul patriei noa
stre, din fabrici șl uzine, de pe ogoare, 
din instituții și școli, că sindicatele, îm
preună cu organizațiile U.T.M. și sub 
conducerea partidului vor mobiliza și mai 
activ tineretul nostru pentru ca îm
preună cu toți oamenii muncii să de
pună toate forțele și energia sa crea
toare în lupta pentru traducerea în via
ță a grandioaselor obiective stabilite de 
cel de al IlI-lea Congres al Partidului 
nostru.

florirea patriei sale. Aș vrea să subliniez 
aici contribuția prețioasă pe care U.T.M. 
și U.A.S.R. au adus-o la succesul activi
tăților Uniunii Internaționale a Studenți
lor, la dezvoltarea legăturilor de priete
nie dintre tineretul și studenții din întrea
gă lume. Un exemplu grăitor în această 
privință l-a constituit întîlnirea Tinere
tului și Studenților din țările regiunii Bal
canilor și a Mării Adriatice, eveniment de 
seamă în viața tineretului din această 
parte a lumii. Tineretul și studenții, din 
Republica Populară Romînă și-au expri
mat de fiecare dată solidaritatea lor pu
ternică cu tinerii și studenții din acele 
țări care luptă împotriva imperialismului 
și colonialismului, acordîndu-le nu numai 
un sprijin moral ci și material (de exem
plu s-a oferit un mare număr de burse 
de studii în Romînia pentru studenții din 
țările coloniale și din cele care și-au cu
cerit de curînd independența).

Doresc să mulțumesc Uniunii Tineretu
lui Muncitor — a spus în încheiere vor
bitorul — pentru invitația de a participa 
la acest Congres și pentru ospitalitatea cu 
care am fost înconjurat.

noștri martiri, alături de cei mai buni fii 
ai poporului italian.

In luptele din iulie s-au unit toate foa> 
țele democratice, populare și antifasciste. 
Alături de comuniști și socialiști se aflau 
celelalte partide de opoziție, de diferite 
tendințe politice, uniți pentru țelul comun 
de a apăra cuceririle noastre democra
tice. Aceasta este și linia de perspectivă 
a luptei noastre : să unim marile mase 
populare și să le conducem la luptă pen
tru a schimba fața societății noastre, pen
tru a-i da un nou aspect și a constnii so
cialismul.

Această linie de perspectivă rezultă din- 
tr-o riguroasă și precisă analiză pe care 
Partidul Comunist Italian a făcut-o socie
tății italiene, forțelor politice și economice 
care acționează în ea.

în concluzia cuvintului meu de salut vă 
doresc să încheiați cu succes cel de-al 
IlI-lea Congres.

Vom urmări eforturile voastre cu multă 
atenție și sîntem siguri că vom primi și 
alte numeroase vești despre noile voas
tre succese.

ale guvernului R.P.R., propuneri care co- 
respund pe deplin cu sentimentele și in-.^^ 
teresele poporului grec.

Dar tineretul nostru, ca și întregul po
por, nu numai că dorește pacea și slăbi
rea încordării în regiunea Balcanilor, nu 
numai că dorește prietenia între popoare
le noastre, ci și luptă pentru aceasta.

Cu toate greutățile care există în ceea 
ce privește contactele dintre noi, tinere
tul țărilor noastre trebuie și poate să-și 
întărească eforturile sale pentru dezvolta
rea acestor contacte, pentru înfăptuirea 
de manifestări culturale comune, pentru 
o și mai strînsă și rodnică colaborare.

Pentru realizarea acestui lucru avem 
experiența întîlnirii Tineretului și Stu
denților din Balcani și regiunea Adriatică, 
care a avut loc la București, ale cărei re
comandări sînt un îndrumar în activita
tea noastră comună.

Prezența tineretului partidului E.D.A 
la lucrările acestui Congres este o mani
festare a dorinței tineretului grec pentru 
strîngerea și mai mult a legăturilor de 
prietenie cu tineretul din R.P.R.

Prietenia dintre popoarele noastre este» 
tradițională. Ne leagă luptele comune pen^ 
tru independență în trecut, iar astăzi ne 
unesc eforturile noastre pentru menține 
rea și consolidarea păcii.

Aceleași ziare au fost constrînse să 
scrie că s-au înșelat în aprecierea tinere
tului italian.

Tinerii italieni se simt aproape de voi, 
tovarăși romîni, ca și alături de toți tine
rii din țările socialiste, care prin rezulta
tele lor în lupta politică, culturală și eco
nomică, reprezintă un exemplu viu că so
cialismul este o realitate care se poate în
făptui.

Existenta lagărului socialist, politica sa 
de pace și coexistență pașnică a dat lovi
turi serioase imperialismului și a favorizat 
procesul de adîncire a crizei generale a 
imperialismului.

Politica de coexistență pașnică ajută po
poarele din toate țările «ă înțeleagă na
tura brutală și agresivă a imperialismu
lui, care nu mai poate fi mascată prin di
versiuni și înșelări.

Pe această cale a luptei pentru pace 
și coexistență pașnică trebuie să mergem 
și noi, tinerii.

asemer.es


încheierea lucrărilor Congresului 
al IlI-lea ai U. T. M.

Ședința de sîmbătă dimineața

Propuner: ale delegației romîne 
adoptate la sesiunea O.M.S.

Lucrările celui de-al IlI-lea 
Congres al Uniunii Tineretu
lui Muncitor au continuat 
sîmbătă dimineața cu discuții 
pe marginea raportului C.C. 
al U.T.M. și al Comisiei cen
trale de revizie.

Au luat cuvîntul tovarășii : 
Cornel' Burtică, secretar al 
C.C. al U.T.M., președintele 
U.A.S.R., Elena Răileanu, in
structoare superioară de pio
nieri din regiunea Galați, 
Șincai Carol, tinăr actor din 
Tg Mureș. Ștefan Tripșa. 
Erou al Muncii Socialiste. 
Alfred BrendSffer, tractorist 
la S.M.T. Hărman. regiunea 
Stalin, Stelian Dumiiriu. prim, 
secretar al Comitetului regio
nal U.T.M. Bacău, și Marga
reta Zotic, textilistă la Fabri
ca „Țesătura" din Iași.

Ședința de sîmbătă după-amiază
Sîmbătă după-amiază a avut 

loc ședința de închidere a ce
lui de-al IlI-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Muncitor.

întîmpinați cu îndelungi a- 
plauze au sosit în sală to
varășii : Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș, Nicolae Ceau
sescu, Alexandru Moghioroș, 
Leonte Răutu.

în sală au fost prezenți 
membri ai C.C. al P.M.R.. ai 
guvernului, ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, con
ducători ai organizațiilor ob
ștești, oameni de știință, artă 
și cultură, ziariști romîni 
și corespondenți ai presei 
străine.

La ședință au luat parte de 
asemenea reprezentanții or
ganizațiilor de tineret de peste 
hotare, invitați la Congres.

A fost prezentat proiectul 
de rezoluție a Congresului ; 
Congresul a aprobat în una
nimitate rezoluția.

S-a anunțat apoi că în 
cursul zilei a avut loc ședința 
de alegere a Comitetului Cen
tral și a Comisiei Centrale de 
Revizie. S-a dat citire listei 
membrilor Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului 
Muncitor, a membrilor su- 
pleanți ai C.C. al U.T.M.. pre
cum și listei membrilor Comi
siei Centrale de Revizie, aleși 
în unanimitate de Congres.

S-a anunțat apoi câ in pri
ma ședință plenară a C.C. al 
U.T.M. au fost aleși în unani
mitate membrii Biroului C.C. 
al U.T.M., membrii supleanți 
ai Biroului și Secretariatul 
C.C. al U.T.M.

INFORMAȚII
în legătură cu plecarea sa 

definitivă din R. P. Romină, 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Greciei la 
București, Antonios J. Poum- 
pouras, a fost primit în au
diență sîmbătă 20 august a.c. 
de vicepreședintele Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale, 
Anton Moisescu, precum și de 
vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, Ale
xandru Bîrlădeanu.

★

La invitația Comitetului 
Național pentru Apărarea 
Păcii din R. P. Romînă au so
sit în Capitală domnii Luigi 
Cavalieri, avocat, membru al 
Consiliului Mondial al Păcii, 
și Giacomo Minguzzi, secretar 

1 al Comitetului pentru Pace 
al provinciei Rovena din 
Italia.

La invitația Comitetului 
Național pentru Apărarea 
Păcii din R. P. Romînă au so
sit de asemenea în Capitală 
domnii Aii Iassyn Halafi și 
Faik Naze, membri ai Consi
liului Păcii din Irak.

★

în cadrul săptămînii prie
teniei romîno — cehoslovace 
care se desfășoară îptre 21 și 
28 august la Luhacovice în 
R.S. Cehoslovacă își va da 
concursul la un ciclu de 
spectacole de estradă și un 
grup de artiști romîni.

Grupul de artiști romîni 
compus din Cella Tănăsescu, 
solistă a Teatrului de Stat de 
Operetă, Ion Iacobescu, artist 
liric, lancy Korosi, pianist, 

'Corina Dan, solistă vocală, și 
artistul Mircea Crișan au pă- , 
răsit Capitala îndreptîndu-se 
spre R.S. Cehoslovacă.

★

Expoziția de artă plastică 
organizată de M misterul In- 
vățămîntului și Culturii și 
Uniunea Artiștilor Plastici 
din R.P. Romînă, deschisă în 
sălile de marmură ale Casei 
Scînteii, a fost vizitată de un 
mare număr de cetățeni.

Sîmbătă la amiază a trecut 
pragul sălii de marmură cel 
de-al 100.000-lea vizitator tov. 
Nicolae Costîn crescător de 
animale la G.A.S. Coțușca, re
giunea Suceava, delegat la 
cel de-al IÎI-lea Congres al 
U.T.M., care a primit un fru
mos cadou. în cele două luni 
de cînd este deschisă, expozi
ția a fost vizitată în afara ce
tățenilor veniți individual și 
de numeroase grupuri din Ca
pitală și din țară, precum și 
de grupuri de turiști străini.

(Agerpres)

In numele Consiliului Cen. 
trai al Sindicatelor, a vorbit 
tOV. Anton Moisescu, vicepre
ședinte al C.C.S.

Congresul a fost salutat de 
Hazim Salo, secretar al Uni
unii Internaționale a Studen
ților. Amileare Vita, membru 
al Secretariatului Național al 
Federației Tineretului Comu. 
nist Italian. Busios Harilaos. 
membru a] Consiliului Cen
tral al Organizației de Tine
ret a Partidului EDA din 
Grecia șl de reprezentantul 
Mișcării Tineretului Socialist 
Italian

S-a dat de asemenea citire 
telegramei de salut adresată 
Congresului de către conduce* 
rea organizației Tineretului 
Democrat din India.

De la tribuna Congresului

S-a anunțat de asemenea 
că a avut loc ședința de con
stituire a Comisiei Centrale 
de Revizie.

Tov. Nlcolae Roman a dat 
citire scrisorii Congresului al 
in-lea al U.T.M. adresată 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn. 
Minute în șir delegații ova
ționează pentru Partidul Mun
citoresc Romîn, conducătorul 
iubit al tineretului din țara 
noastră, pentru Comitetul său 
Central în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Intr-o atmosferă solemnă a 
fost scos din sala Congresului 
Drapelul roșu al Uniunii Ti
neretului Muncitor.

Tov. 
cretar

Virga Trofin, prim-se- 
al C.C. al U.T.M., a

al

Masă tovărășească 
dată de Comitetul Central 
Partidului Muncitoresc Romîn

In seara zilei de 20 august, 
în saloanele Palatului R. P. 
Romine a avut loc masa to
vărășească dată de Comitetul 
Centra! al Partidului Munci
toresc Romîn In cinstea deîe- 
gatilor si invitaților la cel 
de-al III-iea Congres al Uni
unii Tineretului Muncitor. Au 
participat tovarășii Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Ni- 
colae Ceaușescu, Alexandru 
Moghioroș, Leonte Răutu, 
membri ai C.C. al P.M.R., mi-

Inginerul N. Kraft de la oțelâria nouă o Combinotului metolur 
gie Hunedoara explică tînănJui termotehnician Scurtul Constan

tin, o chestiune ce sp eciclitote mai dificilă.

Ziua eliberării patriei
(Urmare din pag. l-a) 

curie și siguranță la viitor. 
Anii aceștia ai luptei pentru 
realizarea planului de șase 
ani, pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste, ne oferă un 
cîmp uriaș pentru înfăptuirea 
celor mai îndrăznețe visuri.

Tineretului îi sînt asigurate 
toate condițiile valorificării ta
lentului și aptitudinilor sale, 
împreună cu întregul popor 
tineretul se bucură din plin 
de lumina științei și culturii. 
O vastă rețea de școli de toate 
gradele, un mare număr de 
școli serale și fără frecvență 
pentru cei din producție, nu
meroase universități populare 
— toate stau la dispoziția ti
nerei generații.

Sub soarele puterii populare 
noi creștem ca o generație de 
tineri înaintați, liberi de ex
ploatare, stăpîni pe viitorul 
nostru, cu conștiința înaltei 
răspunderi și a înaltei dem 
nități de constructori ai socia
lismului.

Educat de partid în spiritul 
ideilor comunismului și mobi
lizat de Uniunea Tineretului 
Muncitor, tineretul nostru 
nu-și precupețește forțele în 
lupta pentru îndeplinirea sar

s-a anunțat ca din întreaga 
țară au sosit și continuă să 
sosească pe adresa celui de-al 
IlI-lea Congres al U.T.M. nu
meroase telegrame și scrisori 
trimise de tineri muncitori, 
țărani, colectiviști și întovă
rășiți. ingineri, tehnicieni, în
vățători, din partea organiza
țiilor U.T.M. din întreprin
deri, instituții, unități mili
tare, unități de pionieri. Ti
nerii raportează Congresului 
rezultatele obținute în înde
plinirea sarcinilor trasate de 
partid și-și iau noi angaja
mente. Ei salută Congresul și 
urează succes lucrărilor sale.

După încheierea discuțiilor, 
Congresul a aprobat în unani
mitate raportul Comitetului 
Central al U.T.M. și raportul 
Comisiei centrale de revizie.

rostit apoi cuvîntul de închi
dere a celui de-al IlI-îea 
Congres al U.T.M.

In sală au răsunat urale și 
aclamații îndelungi.

într-o atmosferă de mare 
entuziasm, tinerii delegați 
și-au manifestat hotărîrea de 
a-și aduce contribuția activă 
la îndeplinirea mărețelor sar
cini puse în fața întregului 
nostru popor de cel de-al 
IlI-lea Congres al P.M.R. 
pentru desăvîrșirea construc
ției socialiste în țara noastră, 
de a întări și mai mult unita
tea de acțiune a tineretului 
din întreaga lume în lupta 
pentru pace și progres social.

Congresul s-a închis în a- 
cordurile Internaționalei.

(Agerpres)

niștri, membri ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, con
ducători ai organizațiilor ob
ștești. delegați și invitați la 
Congres.

Au luat parte reprezentanții 
organizațiilor de tineret de 
peste hotare care au partici
pat la lucrările Congresului.

Masa tovărășească s-a des
fășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie și entuziasm 
tineresc.

(Agerpres)

cinilor trasate de partid. Cel 
de-al IlI-lea Congres al 
U.T.M. a prilejuit o nouă și 
puternică afirmare a dragos
tei și atașamentului neclintit 
a tinerei noastre generații 
față de partid, o puternică a- 
firmare a hotărîrii tineretului 
nostru de a contribui cu toată 
energia, cu tot entuziasmul la 
traducerea în viață a mărețu
lui program elaborat de Con
gresul al IlI-lea al P.M.R.

Pe drumul deschis de 23 
August 1944 poporul nostru 
pășește ferm înainte, sub con
ducerea partidului, plin de în
credere în forțele și capaci
tatea sa.

Avem alături prieteni și a- 
liați de nădejde. Facem parte 
din puternicul și invincibilul 
lagăr al socialismului în frun
te cu U.R.S.S. Oamenii mun
cii din țara noastră sînt con- 
știenți de faptul că succesele 
dobindite în construirea so
cialismului au fost imens în
lesnite datorită colaborării 
frățești cu țările socialiste și 
în primul rînd datorită 
ajutorului multilateral al 
U.R.S.S. Poporul nostru, tine
retul nostru muncitor își aduc 
o contribuție sinceră, din ini
mă la întărirea continuă a uni
tății lagărului socialist — con-

Lo depozitul de cârti școlare din B-dul Gh. Coșbuc nr. 38-40 din Capitală a început distribuirea 
manualelor pentru școlile elementare de 7 ani care in noul an școlar 1960-1961 vor fi distri
buite gratuit elevilor. De aici vor pleca spre școlile din regiunea și orașul București 350.000 
manuale școlare. Numai in prima zi s-ou distribuit pentru școlile din raionul Grivița Roșie

11.000 moouale școlare.

Manifestări cultural-artistice 
în cinstea zilei de 25 August

In București și in întreaga 
țară s-au ținut zilele acestea 

’ numeroase manifestări cul- 
j tural-artistice consacrate zi- 
' lei de 23 August.

In aula bibliotecii centrala 
universitare din Capitală. So
cietatea pentru răspindirea 

■ științei și culturii a organizat 
vineri după-amiază conferința 
„A 16-a aniversare a eliberă- 

| rU patriei noastre de sub tu- 
I gul fascist-, ținută de tov. Ru- 
' dolf Rosman, adjunct al mi- 
I nistrului Justiției. In aceeași 

zi, in sala lectoratului central 
al S.R.S C„ tov. Gh. Florea. di
rectorul Cabinetului orășenesc 
București al P M.R.. a vorbit 

I despre 23 August, cea mai 
mare sărbătoare națională a 

| poporului romîn". A urmat 
filmul ..Pagini de vitejie*.

La Casa prieteniei romino- 
sovietice a avut loc o seară 
literară organizată de Uniu
nea scriitorilor din R P. Ro- 

( mină și Casa prieteniei romî- 
no-sovietice A.R.L.U.S., avînd 

| ca temă „Poeții noștri cintă 
23 August".

La Biblioteca orășenească 
„Mihail Sadoveanu" s-a des
chis o expoziție de cărți cu 
tema „Realizările poporului

T«ni» de cîmp
Astăzi începe la Moscova 

un mare turneu internațional 
de tenis de cîmp la care par
ticipi sportivi și sportive din 
13 fărt, printre care Anglia, 
R. P. Bulgaria, R, P. Chineză, 
Franța, India, Iugoslavia, R. P. 
Romină, R. P. Polonă, S.U.A. 
fi U.R.S.S. Culorile R. P. Ro
mine Ia acest turneu vor fi 
reprezentate de campionul tă
rii Ion Țiriac, maestrul eme
rit al sportului Gh. Viziru și 
tinărul Gunther Bosch. Din 
partea U.R.S.S. vor participa 
Ana Dimttrieva, Irina Riaza- 

1 nova, Tomas Lepus, Mihail 
Moser fi Andrei Potanin.

Șah
Turneul final al celui de-al 

2S-lea campionat de fah al 
1 U.R.S.S. va începe la Mosco- 
| va in luna ianuarie a anului 
■ viitor. Se califică direct in a- 

eest turneu campionul mon
dial Mihail Tal, foștii cam
pioni mondiali M. Botvinnik 
fi V. Smislov, campionul 

diție esențială a apărării in
dependenței și construirii cu 
succes a noii orînduiri în fie
care țară socialistă. Parte in
tegrantă a lagărului socialist 
țara noastră militează pentru 
victoria principiilor coexisten
ței pașnice, pentru slăbirea în
cordării în relațiile interna
ționale ; ea luptă activ, ală
turi de toate forțele iubitoare 
de pace pentru demascarea și 
zădărnicirea uneltirilor război
nice ale cercurilor agresive 
imperialiste. Exprimînd inte
resele și năzuințele poporului 
nostru, P.M.R. a afirmat din 
nou, alături de celelalte par 
tide comuniste și muncitorești 
din țările socialiste, la recenta 
intilnire de la București, 
justețea și forța mobilizatoare 
a tezelor cu privire la coexis
tența pașnică, cu privire la 
posibilitatea înlăturării răz
boiului mondial din viața so
cietății.

încheind acum bilanțul rod
nic al celor 16 ani care au 
trecut de la 23 August 194-1 
poporul și tineretul nostru 
muncitor își stringe mai pu
ternic rlndurlle în jurul par 
tidului și guvernului. luptînd 
pentru noi și mărețe victorii 
in construcția deplină a so
cialismului. 

nostru sub conducerea parti
dului în cei 16 ani de la eli
berarea țării". De asemenea, 
printre alte manifestări, in 
fața a numeroși cititori s-a 
ținut conferința „23 August 
oglindit în literatura noastră*.

La casa de cultură „Frie
drich Schiller- a fost organi
zată o expoziție de fotografii, 
infățiștnd succesele țării noas
tre in anii puterii populare.

Numeroși mineri din Lu- 
peni au luat parte la simpo
zionul literar desfășurat la 
clubul muncitoresc din loca
litate. cu tema „Te slăvim, 
măreață zi de 23 August*. De 
asemenea s-a ținut conferința 
„Schimbări pe harta econo
mică a patriei noastre după 
23 August-. La clubul munci
toresc din Petrila. numeroși 
oameni ai muncii au ascultat 
conferința intitulată ..Figuri 
de muncitori In literatura de 
după 23 August*.

La Ci mp: na s-a deschis o 
expoziție de artă plastică a 
artiștilor plastici amatori din 
raionul Cîmpina cu lucrări 
inspirate din lupta poporului 
nostru pentru pace și socia
lism. Asemenea expoziții au 
fost deschise și in orașele

U.R.S.S., Victor Korcinoi, pre
cum fi marii maestri P. Xe
res, T. Petrosian fi E. Chei
lor. Restul participanților lo 
turneul final vor fi cunoscuji 
după disputarea turneelor se
mifinale care au început in 
ora,ele Vilnius, Roetov pe Don 
și Odessa.

Botchai
A luat sfirțit turneul preo- 

limpic de baschet de la Bolog
na. Pentru turneul final s-au 
calificat echipele R. S. Ceho
slovace, R. P. Ungare, Spaniei 
și Iugoslaviei. în ultima zi a 
competiției au fost înregistra
te următoarele rezultate 
Spania — Canada 60-49 ; Bel
gia — R. S. Cehoslovacă 70-68; 
Iugoslavia — Izrael 62-61; 
R. P. Poloni - R. P. Unga
ră 62-60.

în locul echipei statului 
Chile, care nu va participa la 
competiție, cea de-a cincia e- 
chipă calificată pentru turneul 
final va fi desemnați după 
meciul R. P. Poloni — Belgia, 
echipe clasate pe locul 3 în 
grupele turneului preolimpic. 
La turneul final vor participa 
în total 16 echipe.

Scenă din filmul romînesc pFurtuna- ©e rulează în aceste zile pe ecranele Capitalei;

Sîmbătă dimineața a părăsit j 
Budapesta, plecînd la Roma, 
prima delegație a sportivilor 
din R. P. Ungară care vor j 
participa la J.O. de la Roma. 
Delegația cuprinde 85 de spor
tivi în care sînt incluși fotba
liști, luptători, înotători, jucă
tori de polo pe apă, yahtmani 
și boxeri. Atletul Varju, ac
cidentat la un antrenament, 
nu va putea participa la con
cursuri, în schimb el va ur
mări ca spectator desfășura
rea Jocurilor. Cunoscutul scri- 
meur Gyuricza. rănit la o 
gleznă, nu va evolua în con
cursurile individuale, urmînd 
să participe numai la meciuri
le pe echipe.

★
In cinstea zilei de 23 Au

gust, în orașul Cluj a fost dată 
în folosință sîmbătă noua sală 
a sporturilor cu o capacitate 
de aproximativ 2000 de locuri. 
Această bază sportivă este do
tată cu tot aparatajul nece
sar, vestiare, săli de antrena
ment, dușuri, depozite pentru 
echipamentul sportiv. Noua 
sală a sporturilor ridicată în 
apropierea Parcului sportiv al 
Universității ..Babeș-Bo!yai“ 
va putea fi folosită pentru 
desfășurarea competițiilor de 

Rimnicu Sărat, Buzău și 
Ploești.

Peste 30.000 de oameni ai 
muncii din orașele și satele 
regiunii Iași au participat in 
ultimele zile la conferințe, seri 
literare, prezentări de filme și 
aite manifestări cultural-ar
tistice consacrate zilei de 23 
August. La Casa prieteniei ro- 
mino-sovietice A. R. L. U. S. 
din Iași a avut loc manifesta
rea „Poeții ieșeni cintă elibe
rarea-, iar la Palatul culturii 
s-a ținut un simpozion orga
nizat de biblioteca regională, 
despre „Frăția de arme romî- 
r.o-sovietică oglindită în lite
ratura noastră*. Teatrul evre
iesc de Stat din Iași prezintă 
în aceste zile montajul literar 
muzical ..Partidul ne cheamă*.

La Galați numeroși oameni 
ai muncii au participat la 
simpozionul ..Frăția de arme 
romîno-sovletică*, care a avut 
loc la grădina de vară ..Mi
hail Eminescu- din localitate, 
în numeroase unități agrico
le și instituții din regiunea 
Galați s-au ținut conferințe 
despre roadele colaborării 
multilaterale romîno-sovletice.

(Agerpres)

handbal redus, volei, baschet, 
tenis de masă, lupte, box etc. 

In continuarea turneului 
pe care-1 întreprinde in țara 
noastră cunoscuta formație 
maghiară de fotbal Honved 
va intîlni astăzi pe stadionul 
Republicii echipa C.C.A. Me
ciul se va desfășura la lu
mina reflectoarelor și va în
cepe la ora 20.15. In deschi
dere, la ora 18,30, va avea 
loc întîlnirea dintre echipele 
de juniori Dinamo și Pro
gresul

Astăzi își încep turneul la 
Orașul Stalin reprezentati
vele de baschet (tineret) ale 
R-P. Chineze. In întrecerea 
masculină baschetbaliștii chi
nezi vor intîlni o selecționată 
locală, iar la fete meciul se 
va desfășura in compania se
lecționatei de tineret a R.P. 
Romîne.

Astă-seară, începlnd de la 
ora 19.30. în incinta stadio
nului Giulești din Capitală 
va avea loc întîlnirea de box 
între echipele cluburilor Ra
pid și Metalul La această 
reuniune vor putea fi urmă
riți printre alții și cunoscu- 
ții boxeri A. Morăruș, M. 
Cristea. A. Olteanu și E. 
Dinu.

COPENHAGA 20 (Agerpres).
— In capitala Danemarcei 
continuă lucrările celei de-a 
X-a sesiuni a Comitetului re
gional pentru Europa a Orga
nizației Mondiale a Sănătății.

După adoptarea ordinei de 
zi, discutarea problemelor pro
cedurale și constituirea gru
pelor de lucru, a început dis
cutarea punctelor înscrise pe 
ordinea de 21. Unul din punc
tele principale care a dat loc 
la ample și variate discuții a 
fost fixarea subiectului „dis
cuțiilor tehnice44 la cea de-a 

I Xl-a sesiune a Comitetului re- 
1 gional european, care va avea 
; loc la Luxemburg. Delegația 

romînă a propus ca subiect al 
discuției tehnice „Cancerul ca 
problemă de sănătate publi
că*. Au fost de asemenea pre
zentate alte șase propuneri.

Propunerea delegației romî
ne, susținută de delegațiile 
Suediei, Austriei, Iugoslaviei, 
și U.R.S.S., a fost acceptată cu 
majoritate de voturi.

Luînd cuvîntul la discuțiile 
Pe marginea propunerii de pe 
ordinea de zi privind „Contri
buția țărilor europene la fon. 
dul de eradicare a paludismu- 
lui prin sistemul contribuției 

i fixe*4, delegația romînă a ară

TELEGRAME
Tovarășul Ion Gh. Maurer, 

președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a R.P. Ro
mîne, a trimis o telegramă 
de felicitare d-lui Victor Paz 
Estenssoro cu ocazia insta
lării sale în funcția de pre
ședinte al Republicii Bolivia. 
In telegramă sînt exprimate 
calde urări pentru progresul 
și prosperitatea Bolivici, pen-

Deschiderea expoziției de artă aplicată 
din R. P. D. Coreeană

Sîmbătă la amiază în sălile 
de expoziții ale Institutului 
de Arhitectură „Ion Mincu" 
din Capitală a avut loc des
chiderea expoziției de artă 
aplicată din R.P.D. Coreeană 
organizată de Ministerul In- 
vățămintului șl Culturii cu 
prilejul împlinirii a 15 ani de 
la eliberarea Coreei.

Au luat parte Constantin 
Prisnea. adjunct al ministru
lui Invățămîntului și Culturii, 
Vasile Dumitrescu, adjunct al 
ministrului Afacerilor Exter
ne, Octav Livezeanu, vicepre-

Concurs național
„George

In vederea Concursului In
ternațional de interpretare 
muzicală „George Enescu“ ce 
se va desfășura la București 
în septembrie 1961, Ministerul 
Invățămîntului și Culturii or
ganizează concursul național 
„George Enescu“ care se va 
desfășura în orașele București, 
Iași. Timișoara, Cluj între 1 
și 10 noiembrie 1960 urmînd 
ca etapa finală să aibă loc la 
București între 1 și 10 fe
bruarie 1961.

La centrul București vor 
participa candidați! din regiu
nile București, Pitești, 
lin. Ploești. Constanța.

La centrul Iași vor parti
cipa candidații din regiunile 
Iași. Suceava. Bacău, Galați.

La
participa candidații din regiu
nile Timișoara, Hunedoara, 
Craiova.

sta-

centrul Timișoara vor

Un grup de activiști ai Asociației 
de prietenie sovieto-romînă 

a sosit în
Sîmbătă a sosit în Capitală 

cu un avion ,.Tu-104“, primul 
grup de activiști ai Asociației 
de prietenie sovieto-romînă. 
Grupul este condus de Vla
dimir Pavlov, secretar al A- 
sociației de prietenie sovieto- 
romînă. Oaspeții sovietici vor 
lua parte la manifestările 
consacrate zilei de 23 August, 
vor avea intîlniri cu oameni 

tat că nici documentele fun
damentale ale O.M.S. și nici 
regulamentul interior al Bi
roului european nu dau drep
tul Comitetului să stabilească 
contribuția Pe care statele ur
mează s-o verse la acest fond 
și a susțihut ca aceastră con
tribuție să rămînă benevolă și 
în funcție <3e eforturile — Pe 
plan național — pe care fie
care țară le depune în proble
ma eradicării paludismului. 
Proiectul de rezoluție prezen
tat în acest sens de către de
legația romînă a fost adoptat 
cu majoritatea de voturi.

In cadrul dezbaterii proble
melor de pe ordinea de zi, 
delegația romînă a susținut 
propunerea delegației sovieti
ce ca limba rusă să fie limbă 
oficială de lucru a Comitetu
lui regional european, alături 
de limbile franceză și engle
ză, propunere ce a fost ad
misă cu majoritate de voturi.

In ziua de 18 august condu
cătorul delegației romîne, dr. 
Voinea Marinescu a avut o în
trevedere cu dl. Soren Olesen, 
ministrul de Interne al Dane
marcei, împreună cu care ă 
Vizitat în ziua următoare uni
tățile sanitare din Copenha
ga și împrejurimi.

tru sănătatea și fericirea nou
lui președinte.

Președintele Victor Paz Es- 
tenssoro a trimis tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale o telegra
mă de răspuns în care mulțu
mește pentru felicitările și 
urările adresate.

ședințe al Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, oameni de artă, 
un numeros public.

Au fost de față Kim Ben 
Dik, ambasadorul R.P.D. Co
reene la București, șefii unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la București, membri ai Am
basadei R.P.D. Coreene.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de îon Irimescu, 
secretar al Uniunii Artiștilor 
Plastici din R.P. Romînă.

(Agerpres)

EnesciT
La centrul Cluj vor partici

pa candidații din regiunile 
Cluj, Autonomă Maghiară; 
Baia Mare, Oradea.’

La concursul național,, Geor
ge Enescu“ se pot înscrie, ti
neri interpreți care au împli
nit vîrsta de 15 ani la 1 ia
nuarie 1960 și nu a.u depășit 
vîrsta de 32 de ani la 31 de
cembrie 1960. înscrierile se 
fac la sfaturile populate re
gionale și la sfaturile popu
lare orășenești București și 
Constanța între 1-30 septem
brie. Secțiile de concurs sînt: 
vioară, pian și canto.

Repertoriul și regulamentul 
de participare la concursul 
national vor putea fi consul* 
tate la sfaturile populare re
gionale,

(Agerpres)

Capitală
ai muncii din țara noastră, 
vor vizita monumente și 
locuri turistice.

La sosire, grupul de acti
viști ai Asociației de prietenie 
sovieto-romînă a fost salutat 
de reprezentanți ai Consiliu
lui General Â.R.L.U.S. Au 
fost de față membri ai Am
basadei Uniunii Sovietice la 
București.



0 importantă acțiune a guvernului 
R. P. Romîne în problema asigurării

Manifestări 
consacrate 

zilei de 23 August

păcii in întreaga lume Un triumf al științei sovietice 
ce prevestește zborul omului în Cosmos

U.R.S.S.

Guvernul R. P. Romîne a adresat cererea de a se înscrie 
pe ordinea de zi a Adunării Generale O. N. U.:

1. —„Acțiuni pe plan regional în vederea îmbunătățirii relațiilor 
de bună vecinătate dintre state europene aparținînd unor sisteme

social-politice diferite" 2. — „Acfiuni penfru promovarea în rîndurile 
tineretului a ideilor păcii, respectului și înțelegerii între popoare"

NEW YORK 20 (Agerpres). -
La 19 august Silviu Brucan, reprezentant permanent al Repu

blicii Populare Romîne la Organizația Națiunilor Unite a adresat 
Secretarului General, în numele guvernului Republicii Populare 
Romîne, cererea de a se înscrie pe ordinea de zi a celei de-a XV-a 
sesiuni a Adunării Generale O.N.U. a două puncte intitulate :

1. — „Acțiuni pe plan regional în vederea îmbunătățirii relațiilor 
de bună vecinătate dintre state europene aparținînd unor sisteme 
social-politice diferite" și

2. — „Acțiuni pentru promovarea în rîndurile 
păcii, respectului și înțelegerii intre popoare**.

tineretului o ideilor

Pentru prima oară în istorie ființe vii 
care au efectuat un zbor cosmic 

au aterizat cu succes

Cererea primului punct este 
însoțită de următorul memo
riu explicativ :

1. — Un număr crescînd de 
state se pronunță astăzi pen
tru coexistență pașnică, pen
tru respectarea reciprocă a in
tegrității teritoriale și suvera
nității, pentru neagresiune și 
neintervenție în treburile in
terne ale altor state și cer ca 
aceste principii 6ă fie respec
tate de toate statele, în scopul 
consolidării păcii și securită
ții internaționale.

2. — Prin rezoluțiile Adună
rii Generale 1.236 (XII) și 1.301 
(XIII), Organizația Națiunilor 
Unite a reflectat năzuința po
poarelor de a se izbăvi ome
nirea de flagelul războiului, de 
a se asigura ca relațiile dintre 
state să fie relații de pace, 
prietenie și bună înțelegere.

3. — în condițiile în care 
tensiunea în relațiile interna
ționale continuă să existe spo
rind pericolul de război, de
vine deosebit de necesar ca în 
regiunile în care cele două 
sisteme social-politice diferite 
(Eot—Vest), vin în contact dij 
rect sau apropiat, sâ se ia mă
suri pentru eliminarea tensiu
nilor și pentru continua îmbu
nătățire a relațiilor dintre 
statele respective.

4. — Este evident că orice 
îmbunătățire a relațiilor pe 
plan regional va contribui la 
îmbunătățirea ansamblului re
lațiilor internaționale, la crea
rea unei atmosfere favorabile 
cauzei păcii în lumea întrea
gă și securității internaționale, 
la reglementarea marilor pro
bleme nerezolvate încă și care 
fac obiectul preocupărilor tu
turor statelor și popoarelor, la 
îndepărtarea pericolului unui 
nou război.

5. — De aceea, popoarele

dornice de 
pe lîngă _
avînd ca scop înlăturarea ori
căror cauze de primejduire a 
păcii, Organizația Națiunilor 
Unite să favorizeze și acțiuni 
care să elimine sursele regio
nale de conflict, să ducă la re
zolvarea pe cale pașnică a 
problemelor litigioase pendinte 
intre state aparținînd unor 
sisteme social-politice diferite, 
învecinate sau situate in ace
leași regiuni, să favorizeze 
instaurarea unor relații de 
bună vecinătate intre aceste 
state.

6. — Europa a fost punctu} 
de plecare al celor două răz
boaie mondiale care au cauzat 
omenirii atitea suferințe in 
ultimii cincizeci de ani. întă
rirea păcii în Europa consti
tuie o problemă de mare im
portanță pentru asigurarea 
păcii și securității în lumea 
întreagă.

Este deci în interesul tutu
ror popoarelor ca să inițieze 
acțiuni concrete avînd drept 
scop continua îmbunătățire a 
relațiilor dintre statele euro
pene aparținînd unor sisteme 
social-politice diferite.

7. — în acest scop ar fi de 
o însemnătate deosebită dacă 
guvernele respective ar adop
ta angajamente de a se abține 
de la violență sau alte acte 
agresive în relațiile bilaterale, 
precum și de la orice alte 
acțiuni de natură a dăuna 
dezvoltării unor bune relații 
internaționale.

8. — în vederea consolidării 
relațiilor de bună vecinătate, 
guvernele statelor respective 
ar putea iniția tratative pen
tru înlăturarea cauzelor ce 
pot crea încordare în relațiile 
bilterale și pentru reglemen
tarea problemelor litigioase

pace așteaptă ca, 
măsurile generale

existente între ele, ar putea 
încheia tratate de înțelegere 
și colaborare multilaterală, 
sau orice alte forme de înțe
legere regionale corespunză
toare scopului.

9. — Animat de dorința de 
a contribui la găsirea mijloa
celor adecuate reducerii ten
siunii internaționale și îmbu
nătățirii relațiilor dintre state, 
Guvernul Republicii Populare 
Romîne cere înscrierea pe or
dinea de zi a celei de-a XV-a 
sesiuni a Adunării Generale 
O.N.U. a unui punct intitulat: 
„Acțiuni pe plan regional în 
vederea îmbunătățirii relații
lor de bună vecinătate dintre 
state europene aparținînd 
unor sisteme social-politice 
diferite".

în memoriul explicativ, care 
însoțește cea de-a doua ce
rere. se arată că manifestările 
de intoleranță și ură rasială, 
precum și cele cu caracter re
vanșard ațițător la agresiune 
care au avut loc în anumite 
țări au provocat o profundă 
îngrijorare în lume. în aceste 
manifestări ostile principiilor 
de bază ale O.N.U. a fost atras 
în primul rînd tineretul.

De aici apare necesitatea 
promovării prin toate mijloa
cele în rîndurile tineretului a 
ideilor coexistenței pașnice, 
înțelegerii și respectului reci
proc între popoare, condam
narea intoleranței și. urii ra
siale și naționale, a spiritului 
militarist revanșard și a pro
pagandei de război.

Guvernul Republicii Popu
lare Romîne — se spune mai 
departe în memoriu - este 
convins că preocuparea Adu
nării Generale pentru aceste 
probleme ar produce efecte 
pozitive asupra educării tine
retului și a dezvoltării 
țiilor internaționale.

• Sistemul de dirijare al navei-satelit și instalația de frînare au funcționat 
cu o mare precizie asigurînd coborîrea navei în regiunea stabilită 

© Starea animalelor de experiență este bună
MOSCOVA 20 (Agerpres). — TASS transmite următorul co

municat :
După încheierea programului de cercetări, stabilit pentru 

24 de ore și in urma obținerii datelor cu privire la activitatea 
vitală a animalelor și cu privire la funcționarea normală a sis
temului de bord al navei-satelit, s-a dat comanda de coborîre 
a ei de pe orbită. Această comandă a fost dată în timp ce nava 
efectua cea de-a 18-a rotație. SISTEMUL DE DIRIJARE A NA
VEI-SATELIT ȘI INSTALAȚIA DE FRÎNARE AU FUNCȚIO- 
NAT CU O MARE PRECIZIE ȘI AU ASIGURAT COBORÎREA 
NAVEI ÎN REGIUNEA ST2IBILITA. Abaterea punctului de ate
rizare față de cel stabilit anterior pe baza calculelor a fost de 
aproximativ zece km.

Nava-satelit avînd o greutate de 4600 kg (exclusiv greuta
tea ultimei trepte a rachetei purtătoare) și un sistem special de 
protecție antitermică — a străbătut cu succes atmosfera teres
tră. NAVA-SATELIT $1 CABINA CU ANIMALE DE EXPE-

DESPRINS DE EA, AU ATERIZAT CU

MOSCOVA 20. — Corespon
dentul Agerpres transmite : 
Cu prilejul celei de-a 16-a ani
versări a eliberării Romîniei 
de sub jugul f eseist Orchestra 
Simfonică a Filarmonicii din 
Moscova a prezentat în seara 
zilei de 19 august în Parcul 
de cultură și odihnă „Gorki* 
un concert de muzică roma
nească. Orchestra a fost con
dusă de dirijorul Alexandr 
Stasevici, 
R.S.F.S.R. Programul concer
tului a cuprins : uvertura fes
tivă de Buicliu, două jocuri 
transilvănene de Achim Stoia, 
brîul de Paul Constantinescu, 
trei jocuri romînești de Theo
dor Rogalski, rapsodia I-a de 
George Enescu și alte lucrări 
de muzică rominească.

artist emerit al

Rezultatele
MOSCOVA 20 (Agerpres). - 

TASS transmite : Cea de-a 
doua navă cosmică-satelit s-a 
înapoiat pe Pămînt în regiu
nea stabilită. Totodată pe 
Pămînt s-au înapoiat cu suc
ces cosmonauții „Belka“ și 
„Strelka", precum și celelalte 
animale.

La Academia de Științe a 
U.R.S.S. unui corespondent 
TASS i s-au comunicat rezul
tatele preliminare ale noii ex
periențe remarcabile medico- 
biologice, efectuată prin lan
sarea acestei nave.

în cabina navei Cosmice, 
împreună cu „Belka" și „Strel
ka", au călătorit cîțiva șoareci 
și șobolani. Printre „pasager?4 
se aflau, de asemenea, muște, 
plante, bacterii, alge micro
scopice și semințe ale unor 
plante. Acestea au fost trimi
se în Cosmos pentru ca apoi, 
să se studieze acțiunea înde
părtată a radiațiilor cosmice

Un avertisment 
dat agresorilor

Ecoul Internațional al
american

procesului spionului 
Powers

RIENȚA CARE S-A 
SUCCES.

Avioanele și elicopterele au transportat la locul de aterizare 
personal medical și tehnic.

După zbor și aterizare starea animalelor de experiență, 
inclusiv a clinilor „Strelka" și „Belka’*, este bună.

In prezent animalele care s-au înapoiat din zborul cosmic 
sînt supuse unor cercetări complexe. Aparatele aflate pe bordul 
navei au asigurat activitatea vitală normală a animalelor în 
timpul zborului.

Astfel, PENTRU PRIMA OARA ÎN ISTORIE FIINȚE VII 
ZBOR COSMIC DE PESTE 700.000 
CU SUCCES PE PĂMÎNT.
pe Pămînt a navei cosmice-satelit 
de știință, inginerilor, tehnicienilor 

prevestesc zborul omului în spațiul

CARE AU EFECTUAT UN 
DE KM. S-AU ÎNAPOIAT

Lansarea și înapoierea 
creată de geniul oamenilor 
și muncitorilor sovietici, 
interplanetar.

R. P. BULGARIA

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
TASS transmite: Procesul 
împotriva lui Powers a de
monstrat înaltele atribute ale 
justiției sovietice, a declarat 
unui corespondent al agenției 
TASS avocatul William Pat
terson din New York, care a 
asistat la proces.

Nu incape îndoială, a subli
niat Patterson, că acuzarea ar 
fi avut toate motivele să cea
ră pentru acuzat pedeapsa cu 
moartea. După cum a spus 
juristul american, sentința 
pronunțata împotriva lui Po
wers este neobișnuit de 
blinda.

După părerea lui Patterson, 
această sentință se explică 
prin făptui ca Uniunea Sovie
tică este puternică prin nă
zuința U.R.S.S. spre pace și 
coexistență pașnică, precum și 
prin faptul că Powers nu a 
fost decît 
nile clicii 
cane.

Vorbind
Patterson
nu are nici un fel de idealuri 
și convingeri personale. Reli
gia lui este dolarul. Este du
reros și îngrozitor, a subliniat 
Patterson, că milioanele de ti
neri americani sînt educați în 
așa fel incit sînt gata să facă 
orice în schimbul dolarilor.

o unealtă în mîi- 
militariste ameri-

despre condamnat, 
a spus că Powers

NEW YORK 20 (Agerpres). 
— TASS transmite : Ziarul 
„New York Times'1 publică o 
știre primită de la corespon
dentul său din Moscova în

care este citată declarația ju
ristului american A. Parker, 
care a asistat la proces. Re- 
ferindu-se la interogatoriul 
luat de procurorul general al 
U.R.S.S., R. A. Rudenko, acu
zatului Powers, Parker a spus: 
„în comparație cu sistemul 
nostru (american — n.r.), inte
rogatoriul luat de procuror a 
fost foarte blind**.

Ziarul „Star" din Washing
ton, relatind despre proces, 
subliniază că „cele expuse de 
pilot sînt adevărate. Nu exis
tă nici un fel de indicii că 
asupra lui s-ar fi exercitat 
presiuni sau ar fi fost supus 
unui tratament aspru".

în același timp ziarul „Star“ 
amintește cititorilor săi că 
„Powers aducea la îndepli
nire o misiune de spionaj, pe 
baza ordinelor guvernului nos
tru (S.U.A.)".

BEIRUT 20 (Agerpres). — 
Comentind procesul spionului 
american Powers, observatorul 
ziarului libanez „An-Nida**, Mo
hammed Dakrub, scrie că crima 
comisă de Powers este îndreptată 
nu numai împotriva Uniunii So
vietice, ci și împotriva întregii 
lumi, deoarece ea ar fi putut 
provoca un război mondial și, 
după cum se știe, a dus la eșe
cul conferinței la nivel înalt în 
care popoarele își puseseră mari 
speranțe. Observatorul subliniază 
ci S.U.A, au comis astfel de cri
me nu numai deasupra terito
riului sovietic, ci și deasupra te
ritoriului țârilor arabe.

Stare excepțională 
în Federația Mali

PARIS 20 (Agerpres). — După 
cum transmit agențiile de presă, 
în noaptea de 19 spre 20 august 
Modibo Keita, președintele gu
vernului Federației africane Mali, 
din care fac parte fostele teri
torii francez^ Senegal și Sudan 
a decretat ,.stare excepțională" 
și a demis din funcția do vice
președinte al Federației pe pri
mul ministru al Senegalului, 
Mamad-u Dia.

Luînd cuvîntul la radio. Keita 
a declarat că „anumiți lideri po
litici încearcă să submineze 
unitatea națiunii sub pretextul 
alegerilor prezidențiale".

La puțin1 timj> după declarația 
lui Keita, guvernul Senegalului 
condus de Dia, a proclamat in-

dependența Senegalului și e e- 
nunțat retragerea sa d:n cadrul 
Federație: Mali.

La Dakkar s-a anunțat :n 
curs il serii cg fostul prim-minis- 
tru al Federației. Mtrdibo Keita, 
miniștrii *și înalți funcționari de 
origină sudaneză ai Federație:, 
precum și șeful statului major 
al Federației, colonelul Sumare, 
au fost puși sub arest la domi
ciliile lor.

Sîmbătă seara agențiile de 
presă transmiteau că generalul 
de Gaulle, a adresat, în calitatea 
sa de președinte al Comunității 
franceze, mesaje lui Modibo 
Keita și Mamadu Dia invitîndu.i 
la Paris pentru consultări.

SOFIA 20 (Agerpres). — 
B.T.A. transmite : Opinia pu
blică din Sofia sărbătorește 
cea de-a 16-a aniversare a eli
berării Romîniei de sub jugul 
fascist. în seara zilei de 19 au
gust Comitetul pentru priete
nie și relații culturale cu stră
inătatea și Asociația oameni
lor de știință au organizat la 
Clubul oamenilor de cultură o 
seară festivă consacrată Repu
blicii Populare Romîne.

Au fost prezenți ambasa
dorul R. P. Romîne la Sofia, 
Mihail Roșianu și membri ai 
ambasadei romîne.preliminare

asupra organismelor vii. Oa
menii de știință au urmărit 
sistematic starea cîinilor. Ei 
au putut fi văzuți pe ecranele 
televizoarelor. O parte din 
zbor, viața cîinilor „Belka" și 
„Strelka" s-a desfășurat în 
fața ochilor experimentatori
lor. Oamenii de știință au pu
tut vedea imaginea animale
lor, mișcările lor, a fost în
registrat momentul cînd unul 
din cîini se hrănea.

Aparatura care transmitea 
starea funcțiunilor fiziologice 
de bază ale animalelor a 
funcționat cu suficientă preci
zie. în timpul zborului s-au 
primit numeroase înregistrări 
de electro-cardiograme, au 
fost înregistrate bătăile ini
mii, presiunea sîngelui, frec
vența și caracterul respirației 
și mișcărilor animalelor. Toate 
datele au fost 
pe navă pe 
radio.

In tot timpul 
navă s-au menținut automat 
condițiile de mediu stabilite ; 
presiunea barometrică. tem
peratura, umiditatea și com
ponența gazoasă a aerului.

PRELUCRAREA PRELIMI
NARĂ A MATERIALELOR 
PRIMITE DE PE BORDUL 
NAVEI DOVEDEȘTE CA PE 
NAVA SATELIT AU FOST 
CREATE PENTRU FIINȚELE 
VII CONDIȚII ASEMANA- 
TOARE CU CELE DE PE PA- 
MÎNT. Singura excepție a fost 
imponderabilitatea. La starea 
de imponderabilitate animale
le s-au adaptat repede.

Oamenii de știință au con
statat cu multă satisfacție că 
sistemul de asigurare a secu
rității coborîrii pe Pămînt a 
conteinerului cu animale a 
funcționat ireproșabil. Pasa
gerii navei cosmice sînt din 
nou pe Pămînt. în prezent se 
efectuează cercetări complexe 
asupra animalelor și sînt pre
lucrate numeroasele materiale 
științifice.

Entuziasmul opiniei 
publice mondiale R. P. UNGARA

transmise de 
pămînt prin
zborului pe

al P. C. din India

„O realizare fenomenala 
a tehnologiei secolului 

al 20-lea"

DELHI 28 (Agerpres). — TASS 
transmite: Intre 10 și 17 august 
eu avut loc la Delhi ședințele 
Comitetului Centra] Executiv al 
Partidului Comunist din India. 
In comunicatul dat publicității 
se spune că C.C.E. al P.C. din 
India a examinat mai multe pro
bleme interne.

După cum se arată în comuni
cat, C.C.E. al P.C. din India 
salută și aprobă Comunicatul cu 
privire la consfătuirea de l-a 
București a reprezentanților par
tidelor comuniste și muncitorești 
din țările social's'e.

Situația din Laos
talion de parașutiști care se află 
sub comanda căpitanului Kong 
Le. In urma acestui apel, Fumi 
Nosavan a ordonat arestarea sub
locotenentului Dan, ordin care a 
stîrnit o puternică indignare în 
întregul batalion. Numeroși os
tași au declarat că Fumi Nosavan 
trebuie condamnat și nu sublo. 
cotenentul lor.

gust Ambasada S.U.A, din Laos 
a început să evacueze în Tai- 
landa femeile și copiii familiilor 
americane care locuiesc în capi
tala Laosului,

nume-

VIENTIANE 20 (Agerpres). — 
Agenția Vietnameză de Infor
mații transmite:

Postul de radio „Vocea Patet 
Lao-ului“ a anunțat că numeroa
se unități ale armatei regale lao- 
țiene din Laosul de sud, regiu
ne care se află acum sub coman
da generalului rebel, Fumi No
savan. au refuzat să se supună 
ordinelor acestuia de a ataca 
forțele armate revoluționare și 
de a se îndrepta împotriva ora
șului Vientiane.

Postul de radio a precizat că, 
Taspunzind .apelului adresat de 
Comitetul revoluționar,
roase unități ale armatei regale 
care au primit ordin de la co
mandanții proamericani 
porni din orașul Luang Prabang 
spre diferite localități ale pro
vinciei. s-an întors în oraș.

In localitățile Nam Nga, Sop 
Hun și Sop Nao din provincia 
Fong Salv, trupele regale s-au 
revoltat și, unindu.se cu forțele 
populare de rezistență, i-au ucis 
pe comandanții unităților rebele.

Sublocotenentul Dan, de la 
primul batalion de parașutiști 
a cerut ostașilor ?ăi să nu lupte 
împotriva celui de-al Il-lea ba-

de a

VIENTIANE 20 (Agerpres). 
— După cum au anunțat din 
Vientiane agențiile de presă, 
prințul Suvanna Fumma. nu
mit în funcția de primjminis- 
tru al Laosului, a declarat la 
19 august că în orașul de re
ședință a regelui Luang Pra- 
bang a fost arestat emisarul 
său trimis pentru a obține de 
la rege aprobarea componen
ței noului guvern.

NEW YORK. — După cum 
transmite din Vientiane agenția 
Associated Press, primul minis
tru al noului guvern al Laosu
lui, prințul S'uvanna Fuma, a a. 
nunțat la 20 august că trupele 
contrarevoluționarilor înaintează 
spre Vientiane.

VIENTIANE 20 (Agerpres).
— TASS transmite: La 19 au-

S.E.A.T.O. amenință 
cu intervenția 

armată
BANGKOK 20 (Agerpres).- 

Agențiile de presă relatează 
că Kittikacion,vice-premier al 
Tailandei, a amenințat noul 
guvern al Laosului condus de 
prințul Suvănna Fumma cu 
intervenția armată a blocului 
agresiv S.E.A.T.O.

într-o declarație făcută pre
sei Kittikacion și-a exprimat 
„îngrijorarea" față de desfă
șurarea evenimentelor din 
Laos și a amenințat că blocul 
agresiv S.E.A.T.O. va lua mă
suri împotriva guvernului lao
țian.

Urmînd poziția Departa
mentului de Stat, Kittikacion 
a declarat că guvernul tailan- 
dez recunoaște guvernul lui 
Somsanit ca „singurul guvern 
adevărat al Laosului**.

LONDRA 20 (Agerpres). 
Intr-o declarație făcută 
Londra și reluată de agenția 
Associated Press, profesorul 
Bernard Lovell, directorul ob
servatorului Astronomic „Jo- 
drell Bank»* și unul din cei 
mai cunoscuți specialiști bri
tanici în domeniul navigației 
cosmice, a subliniat că înapo
ierea navei cosmice sovietice 
constituie o realizare magni
fică". „Această realizare — a 
spus profesorul Lovell — ara
tă că rușii sînt în pragul tri
miterii unui om în spațiul 
cosmic1*.

Savantul britanic, care a 
calificat progresele științifice 
concretizate prin zborul și 
înapoierea pe Pămînt a navei 
cosmice sovietice drept „o 
realizare fenomenală a tehno
logiei secolului al 20-lea", și-a 
exprimat convingerea că Uni
unea Sovietică poate trimite 
un om în spațiu „aricind, poa
te într-un răstimp de două 
luni**.

Za

A fost pusa piatra de temelie 
pentru zborul și înapoierea 

omului din Cosmos.

LONDRA 20 (Agerpres). — 
„O realizare excepțională" — 
astfel a calificat profesorul 
H. Massey, președintele Comi
tetului național britanic pen
tru spațiul cosmic, înapoierea 
pe Pămînt a navei cosmice 
satelit sovietice și a cabinei 
cu ființe vii. în declarația sa, 
transmisă de agenția Associa-

ted Press, el a subliniat că a 
fost pusă o piatră de temelie 
spre înălțarea omului în Cos
mos și înapoierea lui pe Pă- 
mînt în deplină siguranță. A- 
ceasta realizare arată că rușii 
își continuă aplicarea progra
mului lor de cercetare a spa
țiului cosmic și se află într-un 
stadiu foarte înaintat**.

BUDAPESTA 20 Corespon
dentul Agerpres transmite : 
In cinstea zilei de 23 August 
în comuna Cserkeszolo a avut 
loc sîmbătă festivitatea acor
dării numelui de „Prietenia 
romîno-maghiară" cooperati
vei agricole de producție din 
comună.

Interes colosal în Franța

PARIS 20 (Agerpres). — Ști
rea că nava cosmică sovietică 
și cabina cu animale au ate
rizat cu succes în regiunea 
stabilită, după ce a efectuat 
un zbor de peste 700.000 km. 
a trezit un interes colosal în 
Franța. La cîteva momente 
după transmiterea acestei 
știri, agenția France Presse a 
emis cîteva telegrame „fulger" 
anunțînd victoria fără prece
dent în istorie a științei și 
tehnicii sovietice.

★

HAGA 20 (Agerpres). — 
TASS transmite : Toate zia
rele olandeze au publicat la 
20 august în primele pagini 
știrea despre lansarea celei 
de-a doua nave cosmice sovie
tice și date tehnice despre a- 
ceastă rachetă. Ziarul „De 
Folkskrant" subliniază că nava 
cosmică sovietică „este de 32 
ori mai grea decît ultimul sa
telit lansat de Statele Unite 
ale Americii“.

„Pentru prima dată în isto
ria zborurilor cosmice, scrie 
ziarul, oamenii de știință pot 
urmări comportarea animale
lor de experiență cu ajutorul 
televiziunii".

U.R.S.S. a acordat 
un nou ajutor economic 

Irakului
BAGDAD 20 (Agerpres). — 

Agenția TASS anunță că la 
Bagdad a fost semnat un 
acord de colaborare economi
că și tehnică între Uniunea So
vietică și Republica Irak în 
vederea construirii căii ferate 
moderne Bagdad-Basra, în lo
cul căii ferate înguste care 
există în prezent.

Acordul încheiat la Bagdad 
prevede de asemenea că Uni
unea Sovietică va acorda Ira
kului ajutor în construirea u- 
nor întreprinderi de transport 
feroviar.

Guvernul Uniunii Sovietice 
a pus la dispoziția Republicii 
Irak un credit suplimentar în 
valoare de pînă la 180 milioa
ne ruble. Partea sovietică va 
livra utilajul necesar, mate
rialul rulant și diferite mate
riale de care are nevoie Repu
blica Irak.

Agresiunea imperialistă
împotriva Congoului trebuie curmată

Declarația guvernului
MOSCOVA 20 (Agerpres). — 

TASS transmite : Guvernul so
vietic a dat publicității o decla
rație în legătură cu situația crea
tă în prezent în Republica Con
go. în declarație se subliniază că 
pericolul la adresa păcii generale, 
ivit în regiunea Congoului nu a 
fost înlăturat. Agresiunea impe. 
rialistă din Congo continuă sub 
o altă formă.

în declarație se arată, între 
altele, că în ultimul timp în 
Congo sosesc ca specialiști ai 
O.N.U. tot felul de „experți" a- 
mericani și în primul rind spe
cialiști militari care, după cum 
se vede, au sarcina de n trans
forma intervenția belgiană eșua
tă într.una americană mascată 
sub steagul O.N.U.

în declarație se subliniază că

agresiunea criminală împotriva 
independenței Congoului, împo
triva integrității și suveranității 
lui trebuie să înceteze imediat .și 
necondiționat.

Guvernul U.R.S.S., se spune în 
declarație, speră că Consiliul de 
Securitate va asigura îndeplini
rea cu strictețe a hotărîrilor luate 
de el și va duce la bun sfîtșit 
sarcina curmării agresiunii împo
triva Republicii Congo. Guvernul 
sovietic sprijină întrutotul cererea 
guvernului Congo de a se trimite 
imediat în Congo reprezentanți 
ai unor țări neutre în calitate de 
observatori.

Dacă agresorii nu se vor re
trage din Republica Congo și nu 
vor renunța la planurile scinda, 
rii ei, se spune în declarație, ță
rile iubitoare de pace vor fi ne-

Poporul congolez poate restabili 
ordinea în tară

sovietic
voite să ia alte măsuri pentru 
curmarea agresiunii în conformi
tate cu hotărîrile adoptate de 
Consiliul de Securitate.

O declarafie 
a lui V. V. Kuznefov

LEOPOLDVILLE 20 (Ager
pres). — G Fediașin, corespon
dentul agenției TASS transmite :

La 19 august, la Leopoldville, 
a avut loc o conferință de presă 
a primului ministru al Republicii 
Congo. Patrice Lumumba, con
sacrată scrisorii secretarului ge
neral al O.N.U . Hammarskjoeld, 
cu privire la incidentul de la 18 
august dintre soldați) congolezi 
și soldații O.N.U. pe aeroportul 
din Leopoldville.

Arătînd că în scrisoarea sa se
cretarul general amenință că „v.m 
cerceta din nou toate acțiunile 
Națiunilor Unite în Congo". Lu
mumba a declarat : „Acest șan . 
taj al secretarului general nu ne 
înspăimîntă. Răspund că. în 
ceea ce-1 privește, guvernul re
publicii este gata să renunțe la 
serviciile Națiunilor Unite de. 
oarece Congo — țară suverană

și independentă — nu est<. pro
prietatea nimănui. De cîteva zile 
sîntem în stare, cu forțele si c<i 
ajutorul dezinteresat pe care-1 
putem primi dc la uneU țări si 
care ne-a și fost promis, să res
tabilim ușor ordinea în țară"

Lumumba a arătat că guver
nul republicii .,1). condamnă 
acțiunile personale aU secieta- 
rului general al O N.U., 2). cere 
retragerea imediată 
alb^ care ap cauzat 
cidente și a căror 
răuvoitoare față de 
vădită. 3). cere din 
trimită în Congo un 
servatori împuterniciți din țările 
neutre a căror listă a fost tri
misă Consiliului de Securitate. 
4). declară că este gata să co
laboreze sincer cu Națiunile 
Unite spre binele păcii în în
treaga lume".

a trupelor 
ultimele :n- 
compbrtare 
Congo este 
nou sa se 

grup de ob-

NEW YORK 20 (Agerpres). 
— TASS transmite : La 20 au
gust V. V. Kuznețov, prim- 
locțiitor al ministrului Aface
rilor Externe al U.R.S.S., l-a 
vizitat din însărcinarea guver
nului sovietic, pe secretarul 
general al O.N.U., Hammarsk- 
joeld, și a făcut o declarație 
în care se spune printre altele:

Potrivit știrilor sosite din 
Leopoldville, la 18 august pe, 
aerodromul din Leopoldville a 
avut loc o ciocnire între tru
pele Republicii Congo și sol- 
dații canadieni trimiși în Con
go de către O.N.U., în urma 
unor acțiuni ilegale săvîrșite 
de aceștia din urmă. Coman- 
damentul O.N.U. a trimis pe 
aerodrom forțe puternice și a 
ordonat să se deschidă focul 
împotriva persoanelor care nu 
fac parte din ..forțele O.N.U " 
și care încearcă să pătrundă 
pe aerodrom, precum și îm
potriva so’daților Republicii 
Congo, dacă aceștia se vor 
găsi pe aerodrom.

Guvernul sovietic obiectează 
cu hotărire împotriva acestor 
acțiuni ale „Comandamentului 
O.N.U." deoarece ele contravin 
rezoluției din 14 iulie i960 a 
Consiliului de Securitate, po
trivit căreia secretarul general 
este împuternicit să ia măsu
rile necesare pentru acordarea 
de ajutor militar guvernului 
Republicii Congo. Aceste mă
suri trebuie să fie luate numai 
în urma consultării guvernu
lui Republicii Congo.
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