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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarășe și tovarăși,Congresul Uniunii Tineretului Comunist, la care participă reprezentanții tinerei generații din întreaga țară, își desfășoară lucrările la începutul unei noi și importante etape de activitate creatoare a poporului român pentru desă- vîrșirea construcției socialiste.Congresul vostru este chemat să facă bilanțul muncii însuflețite desfășurate de tineretul țării, al contribuției sale la marile înfăptuiri ale poporului în economie, în cultură, în toate domeniile activității sociale, să stabilească sarcinile de viitor ale Uniunii Tineretului Comunist, căile participării tineretului la realizarea programului elaborat de partid pentru progresul și prosperitatea patriei noastre socialiste (A- 
plauze).Permiteți-mi ca de la această tribună să a- dresez delegaților, tuturor uteciștilor, tinerilor muncitori, țărani, intelectuali, elevi și studenți de pe întregul cuprins al țării un cald salut din partea conducerii de partid și de stat. (Aplauze 
vii și puternice).Tineretul, prin dinamismul și receptivitatea sa la idealurile de libertate și dreptate socială, la schimbările înnoitoare, a reprezentat întotdeauna de-a lungul istoriei un însemnat factor al progresului societății. Din veac în veac, el a preluat și dezvoltat virtuțile și tradițiile înaintate ale poporului; înfruntînd greutăți, dînd nenumărate jertfe, el a jucat un rol de seamă în lupta împotriva asupritorilor, pentru dezrobirea socială, pentru cucerirea și apărarea independenței și suveranității naționale. (A- 
plauze). Mulți patrioți luminați, gînditori și cărturari iluștri, scriitori și artiști și-au închinat viața, încă din fragedă tinerețe, idealului eliberării și fericirii poporului, formării și dezvoltării culturii naționale, înfloririi României.în marile bătălii revoluționare duse de clasa muncitoare — forța socială cea mai înaintată a societății contemporane — în alianță cu țărănimea, cu intelectualitatea, cu toți oamenii muncii, împotriva exploatării burghezo-moșie- rești, pentru drepturi și libertăți democratice, pentru o viață mai bună, tineretul s-a aflat în primele rînduri, a înscris multe pagini de bărbăție și eroism. în aceste bătălii, în anii grei de teroare și ilegalitate. Uniunea Tineretului Comunist și-a îndeplinit cu cinste rolul de organizator și conducător al luptelor tineretului pentru eliberare socială și națională. (Aplauze 
puternice). Va trece timpul, dar figurile luminoase ale tinerilor comuniști și ale altor mili-

tanți progresiști, pildele lor de eroism și spirit de sacrificiu, de fierbinte patriotism vor continua să însuflețească în luptă și muncă generațiile viitoare. (Vii aplauze).Urmînd neabătut Partidul Comunist, tineretul a participat cu entuziasm la înfăptuirea insurecției armate din august 1944, la războiul antifascist pentru eliberarea întregului teritoriu al țării și înfrîngerea definitivă a Germaniei hitleriste. El a adus o contribuție de seamă la reconstrucția economică, la epopeea revoluției populare și a construcției socialismului.în cei peste douăzeci de ani care au trecut de la eliberarea țării, tineretul a fost prezent, la chemarea partidului, pretutindeni unde s-a dus lupta pentru progresul economiei și cultu

rii, pentru asigurarea unei vieți mai bune și mai îmbelșugate celor ce muncesc.în tot ce s-a construit în acești ani, în fiecare fabrică și uzină ridicată pe pămîntul patriei, în toate marile succese obținute în dezvoltarea industriei socialiste, sînt încorporate și hărnicia și entuziasmul tinerilor muncitori. Tinerii de la sate și-au adus contribuția la înfăptuirea marii opere de transformare socialistă a agriculturii, ei participă activ în gospodăriile de stat, în stațiunile de mașini și tractoare, în cooperativele agricole de producție la munca pentru creșterea continuă a producției agricole. In școli, universități, în institutele de știință și cultură, tinerii obțin succese de seamă, învață, își aduc contribuția la progresul vieții spirituale a poporului.Tineretul poate raporta azi cu mîndrie : tot ce s-a realizat în anii șesenalului conține și o parte din munca noastră ; ne-am făcut datoria față de patrie, față de partid, am închinat tot elanul și energia noastră cauzei poporului, propășirii României socialiste. (Aplauze pu
ternice îndelungate).în uriașa operă de transformare revoluționară a societății a crescut un tineret viguros, harnic și talentat, devotat patriei, poporului și partidului, cu o concepție înaintată despre lume și viață, hotărît să-și consacre întreaga putere de muncă progresului țării, viitorului ei luminos. Partidul și guvernul dau o înaltă a- preciere contribuției aduse de Uniunea Tineretului Comunist, de întregul nostru, tineret la înfăptuirea politicii de industrializare socialistă, de cooperativizare și dezvoltare a agriculturii, la desfășurarea revoluției culturale, la toate marile victorii obținute de poporul român în anii socialismului. (Vii a- 
plauze).

Tovarăși,Socialismul creează cele mai prielnice condiții pentru înflorirea personalității umane, pentru formarea unor oameni cu un larg orizont spiritual, deschizător de drumuri noi în știință, în artă, în cultură, promotori ai celor mai avansate idei ale epocii contemporane, militanți neobosiți pentru fericirea celor ce muncesc. Numai în orînduirea socialistă tineretul își poate pune pe deplin în valoare talentele și capacitățile, își poate realiza aspirațiile cele mai cutezătoare.
(Continuate in pag. a Il-a)

dtn timpul- lucrărilor eaM VJH-lea Congres al U.T.C.

Miercuri, 23 martie, 
s-au deschis la Bucu
rești lucrările celui 
de-al VlII-lea Congres 
al Uniunii Tineretului 
Comunist.

Marea sală a Palatu
lui Republicii a reunit 
în această zi, într-o at
mosferă de entuziasm 
tineresc, pe delegații ce
lor 2 250 000 de membri 
ai Uniunii Tineretului 
Comunist. Cei 2 000 de 
delegați ai organizații
lor U.T.C. din întreaga 
țară — muncitori și lu
crători ai ogoarelor, in
gineri și tehnicieni, stu
denți, elevi, militari, în
vățători și profesori, 
cercetători științifici, oa
meni de artă — au a- 
dus cu ei freamătul 
muncii însuflețite a ti
neretului patriei noastre 
care, condus de partid, 
contribuie cu elan, ală
turi de întregul popor 
la înflorirea României 
socialiste.

Sub cupola luminoa
să, răsună cu optimism 
și vigoare cîntece închi
nate partidului, patriei 
socialiste, tinereții noas
tre fericite.

La Congres participă 
numeroși invitați — 
membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, 
conducători de institu
ții centrale și organiza
ții obștești, vechi mili
tanți ai. partidului, acti
viști de partid și de stat, 
oameni de știință și cul
tură, tineri din toate 
sectoarele de activitate, 
ziariști români și străini.

Sînt prezenți membrii 
delegațiilor a peste 
40 de organizații de ti
neret de peste hotare.

Ora 9. Întreaga asis
tență întîmpină cu pu
ternice aplauze și urale 
pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoi
ca, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe A- 
postol, Alexandru Bîrlă- 
deanu. Emil Bodnaraș,

Petre Borilă, Constantin 
Drăgan, Alexandru Dră- 
ghici, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Rădu- 
lescu, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec și alți conducă
tori de partid și de stat, 
care iau loc în loja din 
dreapta prezidiului.

In loja din stînga iau 
loc șefii delegațiilor or
ganizațiilor de tineret 
de peste hotare.

Primul secretar al Co
mitetului Central al 
Uniunii Tineretului Co-

23 martie

1966

PRIMA ZI

A
LUCRĂRILOR

munist, Petru Enache, 
rostește cuvîntul de des
chidere.„Congresul nostru — a spus vorbitorul — menit a face bilanțul activității organizației în ultimii șase ani și a chibzui asupra măsurilor ce trebuie luate pentru îndeplinirea sarcinilor noastre viitoare, constituie un eveniment de mare însemnătate în viața tinerei generații a țării.Declar deschise lucrările Congresului și a-

dresez un călduros salut tuturor delegaților și invitaților care iau parte la Congres.Exprimînd cele mai profunde sentimente de dragoste față de Partidul Comunist Român, părintele șî conducătorul nostru iubit, permiteți-mi ca în numele dumneavoastră — al uteciștilor delegați și invitați la Congres — să salutăm cu deosebită bucurie și recunoștință prezența în mijlocul nostru a membrilor Comitetului Central, ai Comitetului Executiv și secretariatului Comitetului Central în frunte cu secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Salutăm, de asemenea, cu profundă stimă prezența la Congres a membrilor Consiliului de Stat și ai Consiliului de Miniștri.Adresăm un cald salut conducătorilor organizațiilor de masă, vechilor militanți ai partidului, activiștilor de partid și de stat, oamenilor de știință și cultură care iau parte la lucrările Congresului.Noi vedem în această largă participare a personalităților de frunte ale țării, la lucrările Congresului, aprecierea și dragostea de care se bucură Uniunea Tineretului Comunist, întregul tineret, din partea partidului și statului, din partea tuturor celor care se ocupă de creșterea și formarea tinerei generații a patriei.In mijlocul nostru se găsesc oaspeți dragi de peste hotare, reprezentanți ai organizațiilor de tineret prietene. îngăduiți-mi ca în numele dumneavoastră să salutăm cu căldură pe :Rodolfo Mechini, pre- 
(Contiriuare in pagall-a)
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)Programul continuării pe o treaptă superioară a operei de desăvîrșire a construcției socialiste, elaborat de Congresul al IX-lea al Partidului — eveniment de însemnătate istorică în viața poporului român — deschide largi perspective de dezvoltare în toate domeniile de activitate, asigură afirmarea tuturor forțelor creatoare ale societății noastre.Este o datorie de onoare pentru toți tinerii din România — muncitori, țărani, intelectuali — de a-și închina și în viitor elanul și capacitatea creatoare înfăptuirii, împreună cu întregul popor, a marilor obiective stabilite de partid, de a contribui în tot mai mare măsură la sporirea bogățiilor materiale și spirituale ale patriei, la ridicarea continuă a nivelului de civilizație și bunăstare a poporului.în anii noului cincinal, pe întreg întinsul țării se vor ridica sute de noi uzine și fabrici, va cunoaște o puternică dezvoltare agricultura noastră socialistă, se vor construi noi școli, institute de învățămînt, teatre, cămine culturale și alte unități social-culturale.Un nou avînt vor cunoaște știința, învăță- mîntul și întreaga activitate cultural-artistică.Nivelul de viață al întregului nostru popor va crește continuu.Toate acestea vor duce la mari schimbări în înfățișarea patriei, care va deveni mai bogată și mai înfloritoare.Tineretul trebuie să fie prezent în toate sectoarele de activitate, adueîndu-și contribuția activă la înfăptuirea tuturor obiectivelor stabilite de partid. (Aplauze). Partidul și guvernul au convingerea deplină că tineretul patriei noastre se va dovedi la înălțimea acestor mărețe îndatoriri. (Aplauze puternice).Dezvoltarea în ritm susținut a industriei socialiste — baza progresului țării, a independenței și suveranității naționale — procesul de modernizare a producției, de extindere a mecanizării și automatizării, în condițiile revoluției tehnico-științifice, schimbă necontenit conținutul și aspectul muncii din acest sector al vieții sociale, solicită muncitorului cunoștințe largi din domeniul fizicii, matematicii, chimiei, apropie tot mai mult caracterul muncii fizice de cel al muncii intelectuale. Este necesar să sporească continuu numărul de ingineri și tehnicieni cu o înaltă competență, să se ridice nivelul profesional al oamenilor muncii, să se formeze noi și noi contingente de muncitori cu profil tehnic modern. Tinerii muncitori, elevii școlilor profesionale și tehnice trebuie să muncească și să învețe cu pasiune și perseverență pentru însușirea proceselor tehnologice moderne, pentru stăpînirea noilor mașini și utilaje, pentru îmbogățirea continuă a cunoștințelor profesionale și de cultură generală, în pas cu cerințele științei și tehnicii contemporane.Aplicarea măsurilor stabilite de partid pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a agriculturii și creșterea producției agricole cere tinerilor de la sate să-și ridice necontenit nivelul de cultură generală, să-și însușească metodele agrotehnice avansate, cunoștințele legate de mecanizarea și chimizarea procesului de producție, de modernizarea continuă a agriculturii. Tineretul trebuie să militeze neobosit pentru realizarea politicii partidului și guvernului de întărire a agriculturii socialiste, de răspîndire în rîndul maselor largi ale țărănimii a științei și culturii, de apropiere continuă a condițiilor de viață ale satului de cele ale orașului.Construirea orînduiriipoate avea loc numai pe baza științei mai înaintate, presupune dezvoltarea multilaterală a cercetării științifice, aplicarea rezultatelor ei în toate domeniile activității sociale. Cuceririle științei din epoca noastră, stăpînirea energiei atomului, zborul omului în Cosmos, cunoașterea tot mai adîncă a tainelor naturii exercită o puternică influență asupra minții tineretului, îi insuflă dorințe și visuri cutezătoare. Alături de remarcabilii noștri savanți, ducînd mai departe tradițiile progresiste ale înaintașilor, însușindu-și cele mai noi descoperiri ale științei, menținînd o strînsă legătură cu viața, cu practica, tinerii cercetători au datoria de onoare de a se consacra cu pasiune și dăruire activității de cercetare, progresului științei, rezolvării problemelor complexe pe care le ridică construcția societății socialiste.Urmînd exemplul personalităților proeminente din istoria literaturii și artei românești, muncind neobosit pentru perfecționarea măiestriei lor artistice, tinerii scriitori și artiști trebuie să considere ca o înaltă îndatorire patrio

nostru sistem de educație însușirea materialismului — cea mai înaintată con-

tică de a făuri opere care să exprime idealurile și aspirațiile întregului nostru popor. în viața și munca poporului, în înțelepciunea și sensibilitatea sa, în marile lui calități sufletești, în străvechea sa artă, ei vor găsi izvorul nesecat al unor lucrări de înaltă valoare artistică și educativă, care să contribuie la ridicarea spirituală a poporului, să îmbogățească patrimoniul culturii naționale.Una din marile înfăptuiri ale socialismului în România este dezvoltarea impetuoasă a în- vățămîntului de toate gradele, care cuprinde aproape un sfert din populație, progresul remarcabil al școlii — factor de seamă al culturii și civilizației. Sarcina supremă a tinerilor din școli și universități este de a învăța, de a învăța necontenit, de a se strădui să-și însușească tot ce a dat mai valoros gîndirea umană de-a lungul veacurilor, știința și cultura contemporană, de a pătrunde tot mai adînc în universul minunat al cunoașterii. Numai astfel ei își vor putea îndeplini cu cinste, atunci cînd vor intra în cîmpul muncii, misiunea de a contribui la dezvoltarea continuă a economiei și culturii, la sporirea bunurilor materiale și spirituale ale societății, la bunăstarea și fericirea celor ce muncesc.Școala, întregul trebuie să asigure dialectic și istoriccepție despre lume și viață — care îi înarmează pe tineri pentru a înțelege și interpreta în mod științific fenomenele naturii și societății, le dă perspectiva clară a dezvoltării sociale, le îmbogățește gîndirea, le sporește energia, face din fiecare tînăr un militant neobosit pentru progresul social, pentru idealurile socialismului și comunismului. (Aplauze).Tineretul țării noastre, educat în spiritul patriotismului socialist și al internaționalismului proletar, este animat de dragoste fierbinte față de patrie, de respect pentru trecutul glorios de luptă' și muncă al poporului, de devotament pentru cauza înfloririi României socialiste. (Vii aplauze). Creșteți și învățați, dragi tineri, într-o țară liberă și prosperă, făurită prin lupta și munca a zeci și zeci de generații, vă bucurați de condiții de viață la care nici nu se puteau gîndi, în tinerețea lor. înaintașii voștri. Să dăruiți patriei tot ce aveți mai bun, toată puterea minții și brațelor voastre, ei să-i închinați elanul și năzuințele voastre tinerești. 
(Aulauze puternice, îndelungate).înfăptuind politica marxist-leninistă a partidului nostru, continuînd și îmbogățind tradițiile de luptă și muncă comună ale oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, din România, Uniunea Tineretului Comunist are datoria de a milita și de acum înainte pentru întărirea continuă a frăției de nezdruncinat dintre tinerii români, maghiari, germani și de alte naționalități, de a uni eforturile tineretului în munca dusă, împreună cu întregul popor, pentru ca patria noastră socialistă să devină tot mai puternică, tot mai înfloritoare. (Vii 
aplauze).

Tovarăși,

scriitorii, oamenii noștri de artă vor crea asemenea opere.O preocupare permanentă a Uniunii Tineretului Comunist trebuie să fie promovarea principiilor eticii comuniste, a trăsăturilor de caracter proprii omului societății noastre — exemplu de comportare în muncă, în societate, în viața de familie. Uniunea Tineretului Comunist trebuie să asigure cunoașterea și dezbaterea de către uteciști, de către masele largi ale tineretului a unui larg cerc de probleme politice, ideologice, filozofice. Nu trebuie să uităm nici un moment că mai persistă încă rămășițe ale vechii societăți burghezo- moșierești, că pe diferite căi mai pătrund din afară concepții străine ideologiei noastre socialiste, intereselor oamenilor muncii. De aceea, Uniunea Tineretului Comunist, întregul tineret va trebui să întărească continuu vigilența și combativitatea revoluționară, să manifeste o atitudine intransigentă față de tot ceea ce este perimat și retrograd în viața socială, față de concepțiile înapoiate, mistice, să fie propagator activ al științei, să lupte pentru triumful ideilor marxism-leninismului, pentru triumful socialismului și comunismului. (A- 
plauze).întreaga activitate a organelor și organizațiilor Uniunii Tineretului Comunist trebuie să aibă la bază principiile muncii colective, să asigure dezbaterea liberă de către tineri a problemelor din sfera lor de preocupare, să contribuie la dezvoltarea continuă a democrației noastre socialiste, la stimularea participării entuziaste a milioanelor de tineri de la orașe și sate la înfăptuirea politicii elaborate de partid, la întreaga viață politică și socială a țării.Organele și organizațiile de partid trebuie să pună în centrul preocupării lor conducerea permanentă a activității organizațiilor Uniunii Tineretului Comunist, îndrumarea întregii munci de educare și formare a tineretului. Asigurarea condițiilor tot mai bune de învățătură, de muncă și viață pentru tînăra generație — viitorul patriei — constituie o îndatorire de onoare a partidului, a întregului nostru popor. (Aplauze).Călăuzindu-se de principiile internaționaliste ce caracterizează politica Partidului Comunist Român, Uniunea Tineretului Comunist dezvoltă continuu relațiile de prietenie frățească cu tineretul din țările socialiste, cu toate organizațiile revoluționare și democratice ale tineretului lumii, este solidară cu lupta popoarelor pentru eliberarea socială și națională, pentru libertate și independență. (Aplauze). Tineretul țării noastre își va aduce contribuția tot mai activă la întărirea unității de acțiune a forțelor progresiste ale tinerei generații în lupta împotriva imperialismului, a asupririi coloniale, a reacțiunii și războiului, pentru apărarea dreptului sacru al fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, pentru cauza socialismului și păcii în lume. (Aplauze puter

nice).

Sosirea unor delegații

noi, socialiste, care celei

Cerințele noi, complexe, ale actualei etape de dezvoltare a societății noastre, educarea și formarea tinerilor constructori ai socialismului impun Uniunii Tineretului Comunist să-și îmbunătățească continuu formele organizatorice și metodele de lucru corespunzător necesităților vieții noi, tot mai dinamice, a tineretului, preocupărilor variate, specific^, fiecărei categorii de tineri.Un loc principal în activitatea Uniunii Tineretului Comunist trebuie să-1 ocupe cultivarea în masele tineretului a pasiunii pentru muncă, pentru știință și tehnică, pentru activitatea în producție. Uniunea Tineretului Comunist trebuie să ofere un larg cadru organizat de activitate plăcută și instructivă, să inițieze variate manifestări cultural-artistice, să dezvolte gustul pentru literatură și artă, să organizeze turismul, sportul de mase, contribuind la formarea unor tineri sănătoși, optimiști, cu un nivel ridicat de cultură.în această activitate vastă, de mare răspundere, un rol însemnat revine organelor de stat și organizațiilor obștești, școlii, instituțiilor de cultură și artă, literaturii, cinematografiei, teatrului, artelor plastice și muzicii, presei și radioteleviziunii.Tineretul nostru vrea romane și poezii, piese de teatru și filme, lucrări de artă tot mai bune, cu măiestrie realizate și cu o puternică forță educativă. Ne exprimăm speranța că

Dragi tovarăși,Poporul român se află în plin marș pe calea desăvîrșirii construcției socialiste. în fața voastră sînt deschise cele mai minunate perspective de afirmare a talentului, energiei creatoare, a tuturor aptitudinilor proprii tinerei generații.învățați și munciți fără preget pentru a vă însuși temeinic comorile științei și culturii ! Fiți cutezători, dăruiți toată energia și tot entuziasmul vostru tineresc fericirii poporului, cauzei socialismului și comunismului 1 (Vii a- 
plauze).Strămoșii și părinții voștri, generațiile care au dus pe umerii lor greul luptei pentru lichidarea exploatării, pentru făurirea socialismului, au trecut prin multe încercări, au înfrînt multe piedici, au dat multe jertfe, dar, în ciuda tuturor furtunilor din vremurile de restriște, ei au ținut totdeauna aprinsă făclia libertății și independenței naționale, au făcut ca pe aceste meleaguri să se afirme puternic minunatele calități ale poporului român. 
(Aplauze puternice).Să fiți gata pentru a duce mai departe această făclie purtată de înaintașii noștri timp de peste două milenii, să nu precupețiți nimic pentru a face să înflorească continuu națiunea noastră socialistă, să strălucească tot mai puternic chipul patriei noastre — Republica Socialistă România. (Aplauze furtunoase, pre
lungite, urale. Asistența, în picioare, ovațio
nează minute în șir).

Reprezentanți ai celor 2 250 000 de uteciști, delegații la Con
gres manifestă hotărirea tuturor tinegilor de a urma neabătut 

linia politică a partidului

Strins unit In jurul Partidului, Întregul tineret al patriei noa
stre este hotărit să participe cu toate forjele la Îndeplinirea 

obiectivelor trasate de cel de al IX-lea Congres al P.C.R.

de peste hotare

Congres al U.T.C.

Delegația Uniunii

Tineretului IugoslavDelegația Uniunii Tineretului Iugoslav condusă de Ste- fanovic Rodoje, membru al secretariatului C.C. al U.T.S., a sosit marți dimineață în Capitală.La sosire, în Gara de Nord, delegația a fost întîmpinată de Ion Popescu, secretar al C.C. al U.T.C., de membri ai Biroului și activiști ai C.C. al U.T.C.
Delegația Uniuni!

Tineretului Comunist
din Danemarca

A sosit în Capitală, miercuri după-amiază, delegația Uniunii Tineretului Comunist din Danemarca condusă de Jan Mortensen, membru al Secretariatului U.T.C.La sosire, pe aeroportul Bă- neasa, delegația a fost întîmpinată de Ion Popescu, secretar al Comitetului Central al U.T.C., de membri ai Biroului și activiști ai Central al U.T.C.
Delegația ligii

Democrat din

Comitetului
Tineretului
finlandaMiercuri după-amiază. delegația Ligii Tineretului Democrat din Finlanda condusă de Hakola Voitto, secretar al C.C. al L.T.D., a sosit în Capitală.La sosire, pe aeroportul Bă- neasa, delegația a fost întîmpinată de Ion Popescu, secretar al Comitetului Central al U.T.C., de membri ai Biroului și activiști ai Comitetului Central al U.T.C.

Delegația Uniunii

Tineretului socialist
Ai a 0 din D.A.U.

(Urmare din pag. I)ședințe al Federației Mondiale a Tineretului Democrat ;Delegația Uniunii Tineretului Comunist Leninist U.R.S.S., condusă de B. Pastuhov, secretar al C.C. U.T.C.L. ;Delegația Ligii Tineretului Comunist din R. P. Chineză, condusă de Wang Tao Yi,— membru al Secretariatului C.C. al Ligii Tineretului Comunist ;Delegația Uniunii Tineretului Comunist Dimitrovist din R. P. Bulgaria, condusă de Gheorghi Atanasov — prim-se- cretar al C.C. al U.T.C.D. ;Delegația Uniunii Tineretului Comunist din Franța, condusă de Michelle Girard — șeful Departamentului relații internaționale al Uniunii.Delegația Uniunii Tineretului Muncitor din R. P. Albania, condusă de Adem Sal!acu— secretar al C.C. al Uniunii Tineretului Muncitor ;Delegația Tineretului Uniunii Sudaneze din Mali, condusă de Karamoco Keita ;Delegația Federației Tineretului Comunist Italian, condusă de Gigli Pierantonio — membru al Direcției Comitetului Central al Federației;Delegația Federației Tineretului Socialist din Italia, condusă de Consoli Vito — secretar național al Federației ;Delegația Federației Tineretului Socialist a Partidului Socialist Italian al Unității Proletare, condusă de Mi- gliardi Giorgio — secretar al Comitetului Central al Federației ;Delegația Uniunii Tineretu-

din N. al
PRIMA ZI A LUCRĂRILOR

luiJiriComitetului Central al Uniunii ;Delegația Uniunii Tineretului Socialist Muncitor din R.P.D. Coreeană, condusă de Kim Hen Ir — vicepreședinte al Uniunii ;Delegația Federației Tineretului Comunist din Argentina, condusă de Jorge Perez — membru al Direcției Comitetului Central al Federației;Delegația Uniunii Tineretului Comunist din Brazilia, condusă de Mario Oliveira — reprezentant al Uniunii la F.M.T.D. ;Delegația Uniunii Tineretului Comunist din Spania ;Delegația Uniunii Tineretului Muncitor din R.D. Vietnam, condusă de Truong Dinh Bang — membru al Comitetului Central al Uniunii ;Delegația Uniunii Democratice a Tineretului „Grigoris Lambrakis" din Grecia ;Delegația Organizației Democratice a Tineretului Unit din Cipru, condusă de Nikos Hristodoulou — secretar al Comitetului Central al Organizației ; ;Delegația Tineretului Liber German din R D. Germană, condusă de Wolfgang Herger — secretar tului LiberDelegațiatului Național de Eliberare din Algeria, condusă de Salhi Khier — secretar național al

Cehoslovac, condusă de Neubert — secretar al

al C.C. al Tinere- German :Tineretului Fron-

informațiilor al acestei organizații ;Delegația Uniunii Tineretului Iugoslav, condusă de Ra- doje Stefanovici — membru al Secretariatului Comitetului Central al Uniunii ;Delegația Ligii Tineretului Democrat din Japonia ;Delegația Tineretului Socialist din Japonia condusă de Junco Kainuma — șef adjunct al Secției internaționale a C.C. al acestei organizații.Delegația Uniunii Tineretului Comunist din Venezuela, condusă de Julian Colmenarez — membru al Direcției Naționale a Uniunii ;Delegația Uniunii Tineretului Revoluționar din R. P. Mongolă, condusă de Hurel- dein Bataa — secretar al Comitetului Central al Uniunii;Delegația Federației Tineretului Democrat din Irak, condusă de Behnam Petros — reprezentant al Federației la F.M.T.D.;Delegația Comitetului Polonez de Cooperare al Organizațiilor de tineret din R. P. Polonă, condusă de Zygmunt Najdowski — vicepreședinte al Conducerii Centrale a Uniunii Tineretului Socialist ;Delegația Tineretului Liber din Austria, condusă de Walter Pold — membru al Secretariatului Federal al acestei organizații ;Delegația Uniunii Tineretului Comunist din R. P. Ungară, condusă de Laszlo Pataki —

secretar al Comitetului Central al Uniunii;Delegația Ligii Tineretului Popular din Indonezia ;Delegația Tineretului Muncitor din Maroc, condusă de Awab Abdelcader — secretar general al acestei organizații;Delegația Organizației Tineretului Progresist din Guyana Britanică, condusă de Edwin James — membru al Comitetului Executiv al organizației ;Delegația Uniunii Tineretului Democrat din Liban, condusă de Bou-Akl Joseph — reprezentant al Uniunii la F.M.T.D. ;Delegația Tineretului Popular din Iran ;Delegația Tineretului Democrat din Camerun, condusă de Ioseph Tchatchoua — reprezentant al organizației la F.M.T.D.Delegația Ligii Tineretului Comunist din Canada, condusă

de Wilfred Chari Szczesny — secretar al Ligii;Delegația Uniunii Generale a Tineretului din Olanda, condusă de Han De Leeuw — membru al Secretariatului U- niunii.Prezența la Congres a sti- maților noștri oaspeți de peste hotare, este pentru noi o mărturie a sentimentelor de prietenie care s-au statornicit și se dezvoltă continuu între organizațiile și tineretul țărilor noastre, a solidarității mișcării revoluționare și democratice a tineretului lumii.Tuturor oaspeților de peste hotare le aducem calde mulțumiri pentru participarea lor la congresul nostru"..
Delegații aleg apoi în una

nimitate prezidiul și celelalte 
organe de lucru.

Congresul a adoptat în una
nimitate următoarea ORDINE 
DE ZI:

1. Raportul Comitetului Central al U.T.C. cu privire Ia ac
tivitatea Uniunii Tineretului Comunist în perioada dintre 
Congresul al VII-lea și Congresul al VHI-lea ale U.T.C. și 
sarcinile ce revin Uniunii Tineretului Comunist pe baza ho- 
tărîrilor celui de al IX-lea Congres al Partidului Comunist 
Român.

2. Raportul Comisiei Centrale de Revizie.
3. Raportul cu privire la proiectul Statutului Uniunii Ti

neretului Comunist.
4. Alegerea Comitetului Central al Uniunii Tineretului Co

munist și a Comisiei Centrale de Revizie.

Primit cu aplauze vii, puter
nice a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. Cu- 
vîntarea secretarului general

al C.C. al P.C.R. a fost subli
niată în repetate rîndnrî cu a- 
plauze îndelungi, cu ovații 
entuziaste.

La primul punct al ordinei 
de zi, tovarășul I’ETRU 
ENACHE, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., a prezentat Ra
portul Comitetului Central al 
U.T.C.

tu continuarea lucrări
lor, delegații au aprobat 
o hotărîre referitoare la 
propunerea cuprinsă în 
Raportul C.C. al U.T.C. 
prin care prezentul Con
gres al Uniunii Tineretu
lui Comunist să se nume
roteze Congresul al VIII- 
lea al U.T.C. Intr-o at
mosferă de viu entuziasm 
liotărîrea a fost votată în 
unanimitate.La cel de al doilea punct al ordinei de zi, Maria Apostol, președintele Comisiei Centrale de Revizie, a prezentat raportul acestei comisii.Au început apoi discuții la ambele rapoarte prezentate.în ultima parte a ședinței de dimineață au luat cuvîntul delegații organizațiilor regionale ale U.T.C.: Dan Marțian (oraș București), loan Dordea (Hunedoara), Mihai Vasile (Sucea
va), Constantin Preoteasa (Argeș), Ion Popa (oraș București) și Ion State (Brașov).în ședința de după amiază, la reluarea lucrărilor, a fost ■ prezentat Raportul Comisiei de Validare care a fost aprobat de Congres.Au continuat apoi discuțiile. Au luat cuvîntul : Andrei 

i Dobrică (Dobrogea), Nicoleta 
Morar (Cluj), Ivan Augustin

(Crișana), Ilie Lepădat (București), Ion Duțu (Ploiești), 
Constantin Pitiș (Iași), Maria 
Grădinaru (Bacău), Iosif Wal
ter (Mureș-Autonomă Maghiară), Vasilica Chișcop (Galați), 
Nicolae Stoian (oraș București), 
Ion Istrate (Maramureș), 
Francisc Gobi (Banat), Mihai 
Gheorghe (București), Rodolfo 
Mechini, președintele Federației Mondiale a Tineretului Democrat, Ștefan Negreț (Oltenia), B. N. Pastuhov, secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist Leninist din U.R.S.S., Ion Corla- 
ciu (Brașov), Wang Tao-i, membru al Secretariatului Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist Chinez, 
Balașa Ene (oraș București), 
Gheorghi Atanasov, prim-se- cretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist Dimitrovist din R. P. Bulgaria, Marius Guran (oraș București).Participanții la Congres au salutat cu căldură delegațiile de peste hotare sosite în cursul după-amiezii :— Delegația Uniunii Tineretului Comunist din Danemarca, condusă de Jan Mortensen, membru al Secretariatului Uniunii ;— Delegația Ligii Tineretului Democrat din Finlanda, condusă de Hakola Voitto, secretar al C.C. al Ligii ;— Delegația Tineretului Mișcării Populare de Eliberare din Angola, condusă de Samuel Bernardo Miguel, membru al Direcțiunii acestei organizații.Lucrările Congresului continuă.

Delegația Uniunii Tineretului Socialist Arab din R.A.U. condusă de Adel Abdel Fattah, secretar al U.T.S.A., a sosit miercuri după-amiază în Capitală.La sosire, pe aeroportul Bă- neasa, delegația a fost întâmpinată de membri ai Biroului C.C. al U.T.C., de activiști ai C.C. al U.T.C.
Delegația Tineretului

Mișcării Populare
de Eliberare din AngolaIeri după-amiază, a sosit în Capitală delegația Tineretului Mișcării Populare de Eliberare din Angola, condusă de Samuel Bernardo Miguel, membru al Direcțiunii acestei organizații.La sosire, pe aeroportul Bă- neasa, delegația a fost întîm- pinată de membri ai Biroului C.C. al U.T.C., de activiști ai C.C. al U.T.C.

Delegația Uniunii

Tineretului Comunist
din Uruguay

(Agerpres)

Delegația Uniunii Tineretului Comunist din Uruguay condusă de Pascual Latronico, membru al C.C. al U.T.C.U., a sosit miercuri după-amiază în Capitală.La sosire, pe aeroportul Bă- neasa, delegația a fost întîmpinată de membri ai Biroului C.C. al U.T.C., de activiști ai C.C. al U.T.C.



RAPORTUL
COMITETULUI CENTRAL AL U.T.C.
CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA UNIUNII TINERETULUI COMUNIST IN PERIOADA DINTRE CONGRESUL

AL VII-LEA $1 CONGRESUL AL VIII-LEA ALE U.T.C. Șl SARCINILE CE REVIN UNIUNII TINERETULUI
COMUNIST PE BAZA HOTĂRIRILOR CELUI DE-AL IX-LEA CONGRES AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

prezentat de tovarășul Petru Enache
Dragi tovarăși,In marea carte a istoriei patriei, poporul nostru a înscris în ultimul an noi fapte de o deosebită importanță pentru viitorul țării. Asupra tuturor acestora își proiectează puternica-i lumină, spiri- tul inovator, perspectiva clară și înălțătoare — Congresul al IX-lea al partidului nostru.Sîntem în primul an după adoptarea Constituției Republicii Socialiste România, după bilanțul impunător al roadelor muncii poporului nostru în ultimii 6 ani, la începutul noului cincinal de dezvoltare a economiei naționale și al noului plan de zece ani pentru dezvoltarea energeticii. Au trecut doar două săptămîni de la mărețul Congres al țărănimii cooperatiste, care marchează o nouă etapă în dezvoltarea agriculturii noastre și ne pregătim pentru sărbătorirea celei de-a 45-a aniversări a creării gloriosului nostru partid.Toate evenimentele se succed în- tr-un asemenea ritm și entuziasm, cu o asemenea vioiciune și intensitate, încît noi, cei tineri cărora în mod firesc ne place o astfel de viață clocotitoare, sîntem mîndri că întregul nostru popor, avînd în frunte partidul, călăuza sa verificată în nenumărate încercări, trăiește, muncește și urcă treaptă cu treaptă, în pas tineresc, spre culmile progresului și civilizației.Este o mare satisfacție pentru noi, tînăra generație, că trăim, muncim, învățăm și scrutăm viitorul într-o asemenea ambianță însuflețitoare, că Congresul nostru își desfășoară lucrările în atmosfera muncii înflăcărate a întregului nostru popor angajat în marea bătălie pentru a da viață istoricelor hotărîri ale Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român.

Tovarăși,Sînt convins că noi toți cei pre- zenți Ia lucrările Congresului am fost cuprinși de o puternică emoție ascultînd cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român.Pătrunsă de dragostea părintească și profunda încredere a partidului nostru în tînăra generație a țării, în organizația ei revoluționară, de îndrumări pline de semnificație pentru viața și munca noastră viitoare, această cuvin - tare constituie un program însu- flețitor de muncă și luptă, o chemare înflăcărată adresată nouă de către partid de a ne închina energia, entuziasmul, capacitatea, toate forțele noastre, progresului neîntrerupt al patriei, propășirii continue a poporului român, cauzei socialismului și păcii.Sînt profund convins că exprim gînduriîe și sentimentele tuturor celor prezenți aici, ale tuturor ute- ciștilor și tinerilor de pe întreg cuprinsul patriei, mulțumind din a- dîncul inimii conducerii partidului pentru înalta apreciere a activității noastre, pentru îndemnurile și îndrumările deosebit de clare și mobilizatoare, privind munca și lupta noastră în viitor.Asigurăm totodată partidul nostru drag că mergînd neabătut pe drumul indicat de el, sub conducerea lui, vom face totul pentru a spori aportul nostru la opera de desăvîrșire a construcției socialiste, la întărirea și înflorirea patriei noastre dragi, Republica Socialistă România.
Tovarăși,Temelie sigură a progresului neîntrerupt al patriei, a asigurării independenței și suveranității naționale, politica de industrializare a țării promovată cu consecvență și fermitate de către partidul nostru, a repurtat în anii șesenalului remarcabile succese. în 1965 producția globală industrială a fost de aproape 10 ori mai mare decît cea din 1938, ritmul mediu anual, de creștere de 14,5 la sută în ultimii șase ani — unul din cele mai înalte din lume — oglindind grăitor avîntul forțelor de producție ale țării.Dezvoltarea bazei tehnico-mate- riale a agriculturii, schimbările structurale din viața satelor, mar- cînd generalizarea relațiilor de producție socialiste în întreaga economie, au determinat sporirea continuă a producției agricole. Cele 12,6 milioane tone de cereale obținute în 1965, cea mai mare producție din întreaga istorie a țării, evidențiază sintetic acest proces.Venitul național al României de azi este de peste 4 ori mai mare decît în 1938. Știința, cultura, arta au cunoscut în ultimii ani o nouă înflorire.Toate aceste realizări, chezășuind ridicarea sistematică a nivelului de trai material și cultural al poporu

lui român se fac simțite în viața fiecărui om al muncii, vîrstnic sau tînăr.Partidul nostru, întregul popor poartă o deosebită grijă pentru viața și munca, educarea și formarea tinerelor sale vlăstare, fă- cînd adeseori sacrificii pentru ca ele să învețe și să muncească în condiții tot mai bune, să se hrănească și să se îmbrace mai bine, să-și trăiască din plin tinerețea și să-și făurească un viitor fericit.Libertatea deplină și posibilitatea practică a oricărui tînăr de a învăța, de a-și alege profesiunea dorită, de a munci în domeniul în care-și poate cel mai bine valorifica priceperea, cunoștințele în folosul său și al întregii colectivități sînt realități deosebit de caracteristice societății noastre de astăzi.Contrastul între trecut și prezent, mai ales în domeniul învăță- mîntului, vorbește de la sine. în trecutul nu prea îndepărtat România număra peste 4 milioane de neștiutori de carte. Astăzi aproape 4 milioane de copii și tineri învață în școli și facultăți. în trecut erau foarte mulți copii care nu puteau urma nici 4 clase. Acum toți copiii țării termină cel puțin 8 clase. Numărul elevilor din învă- țămîntul mediu a crescut pînă a- cum de peste 12 ori față de anul școlar 1938—1939. La fiecare început de an școlar toți elevii țării primesc manuale gratuit, statul cheltuind pentru acestea anual 135 000 000 lei. Numărul studenților înscriși în anul universitar 1965— 1966 este de circa 130 000, de peste două ori mai mare decît cu numai 6 ani în urmă.Marile înfăptuiri în dezvoltarea economiei și culturii sînt rodul hărniciei, talentului, muncii avîn- tate a muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, a întregului popor. Bucurîndu-se de binefacerile socialismului, el își valorifică din plin acele virtuți seculare transmise și amplificate din generație în generație, despre care Alexandru Vlahuță scria :
„...podoaba cea mai aleasă și mai 

mîndră-ntre podoabele țării este 
poporul românesc. în sufletu-i 
larg, nespus de duios, călit în focul 
atîtor suferinți, am găsit înțelesul 
istorie al trăiniciei și stăruinței 
noastre pe acest pămînt... în marea 
lui putere de muncă, de luptă și 
de răbdare, în mintea lui trează 
și-n inima lui caldă am găsit spri
jinul speranțelor noastre în dezle
garea înaltei chemări a neamului 
nostru".Mîndri că sîntem fiii unui asemenea popor, noi, tinerii, ne vom strădui să fim demni de el, conti- nuînd și dezvoltînd, în noile condiții, virtuțile sale strămoșești.

Tovarăși,încă de la crearea sa, Partidul Comunist Român s-a îngrijit cu dragoste și atenție de educarea, organizarea și atragerea maselor tineretului la înfăptuirea politicii sale, expresie a intereselor vitale ale clasei muncitoare, ale poporului. Făurind în 1922 organizația revoluționară de tineret, partidul a considerat-o întotdeauna ca principala rezervă și ajutorul său de nădejde în educarea comunistă a maselor de tineri.Sub steagul glorios al partidului, uteciștii, însușindu-și cauza partidului drept propria lor cauză, au participat în ilegalitate, împreună cu masele largi populare, la numeroase bătălii de clasă, la lupta împotriva exploatării și asupririi burghezo-moșierești, pentru libertate, independență națională și progres social, la insurecția armată din august 1944 care a dus la eliberarea pămîntului patriei de sub jugul fascist și a deschis o nouă eră în istoria poporului român.Inspirîndu-se din exemplul comuniștilor, uteciștii au dat numeroase pilde de abnegație și eroism, sacrificîndu-și tinerețea și adeseori viața în lupta pentru eliberarea celor ce muncesc, pentru fericirea poporului. în inimile noastre sînt adînc întipărite numele unor tineri eroi ca Vasile Roaită, Filimon Sîr- bu, Ludovic Minski, Constantin Godeanu și ale multor altora. După eliberarea țării, la chemarea partidului, noua generație tînăra și-a dedicat cu optimism și încredere în viitor, toate forțele, talentul și capacitatea zidirii noii orînduiri, participînd activ la înfăptuirea tuturor victoriilor de însemnătate istorică obținute de poporul nostru în opera de desăvîrșire a construcției socialiste, a întăririi și înfloririi patriei.în perioada care a trecut de la Congresul al IÎI-lea al Uniunii Tineretului Comunist, organizațiile U.T.C. și-au îmbunătățit activitatea educativă, și-au dezvoltat capacitatea de organizare și mobilizare a maselor largi ale tineretului la înfăptuirea politicii partidului

de industrializare socialistă a țării, punînd în centrul preocupărilor lor lupta pentru creșterea producției și productivității muncii, îmbunătățirea continuă a calității produselor, îndeplinirea și depășirea planurilor economice de stat.Aproape 600 000 de tineri, cea mai mare parte membri ai U.T.C., din întreprinderile industriale, de transporturi, telecomunicații, de pe șantierele de construcții iau parte activă la întrecerea socialistă organizată de sindicate. Este o mîn- drie pentru organizația noastră faptul că aproape 40 la sută din numărul celor declarați fruntași în întrecerea socialistă pe anul 1965 sînt din rîndurile tineretului.Pe marile șantiere, alături de tovarășii lor mai vîrstnici, zeci de mii de tineri și-au înscris numele în cartea de aur a biruințelor socialismului. Ei au muncit cu entuziasm la înălțarea unor mari combinate cum sînt cele de Ia Brazi, Craiova, Oradea, Tg. Mureș, Galați, a hidrocentralelor de pe Bistrița și a celei de pe Argeș, a combinatelor de industrializare a lemnului, la construirea noilor cartiere de locuințe din orașele țării, a sute și sute de noi obiective economice și social-culturale care transformă continuu înfățișarea patriei noastre, făcînd-o tot mai puternică și mai frumoasă.La îndemnul U.T.C. aproape 300 000 de tineri au frecventat în 1965 cursurile de ridicare a calificării și de specializare. Dovedind talent și inventivitate, 30 000 de uteciști au devenit inovatori, nu- mărîndu-se printre promotorii entuziaști ai progresului tehnic.Impresionează în mod plăcut pe oricine vizitează multe din marile noastre întreprinderi industriale faptul că vîrsta medie a oamenilor muncii este între 26—28 ani, că noile contingente de muncitori, ingineri și tehnicieni tineri, educați de U.T.C. și ajutați din toată inima de tovarășii lor mai în vîrstă, se acomodează în timp relativ scurt cu cerințele locului de muncă încredințat, cîștigînd încrederea și prețuirea întregului colectiv prin energia, priceperea și rezultatele activității lor.Schimbările adînci petrecute în viata satului românesc, revoluția săvîrșită în relațiile de producție, lichidarea exploatării s-au răsfrînt puternic în modul de a trăi, de a munci și a gîndi al tinerei generații de lucrători ai ogoarelor. Cot la cot cu oamenii vîrstnici, tineretul, care reprezintă aproape o treime din cei ce muncesc în agricultură, a contribuit cu vrednicie la consolidarea economico-organi- zatorică a cooperativelor agricole de producție, a unităților socialiste de stat, la aplicarea metodelor agrotehnice avansate, la obținerea unor producții agricole, tot mai mari. Fără să-și precupețească e- nergia în lupta pentru creșterea rodniciei ogoarelor, tinerii mecanizatori din S.M.T. și G.A.S. să- vîrșesc adevărate fapte de eroism înfruntînd, nu o dată, cu multă dîrzenîe, vitregia condițiilor climaterice grele. Răspunzînd chemării Uniunii Tineretului Comunist a- proape 50 000 de tineri cooperatori, recomandați de organizația noastră, au îndrăgit meseria de crescători de animale, lucrînd cu tragere de inimă și simț de răspundere, aducînd un important aport la sporirea producției animaliere.Cu elanul caracteristic vîrstei lor, tinerii patriei noastre continuă 
frumoasa tradiție a muncii patrio
tice. Participînd cu multă însuflețire în cadrul întrecerii pentru înfrumusețarea și buna gospodărire a orașelor și satelor noastre, ei au realizat importante lucrări de interes obștesc. Este deajuns să a- mintim că în ultimii ani valoarea
La luptă, alături de întregul 
popor, pentru îndeplinirea 

planurilor de dezvoltare 
a economiei naționale

Tovarăși,Așa cum s-a subliniat în documentele Congresului al IX-lea al P.C.R., obiectivul central al politicii partidului în viitorii ani îl constituie continuarea neabătută a industrializării socialiste, chezășia principală a dezvoltării multilaterale și în ritm susținut a patriei noastre. în anii cincinalului pozi- 

lucrărilor efectuate se ridică la peste 1,8 miliarde lei; au fost împădurite aproape 61000 ha, aproximativ 68 000 ha au fost redate agriculturii, iar pentru oțelăriile țării au fost colectate peste 1,5 milioane tone metale vechi.Prin munca educativă desfășurată în școli și facultăți, organizațiile U.T.C. au adus o contribuție importantă la pregătirea pentru muncă și viață a celor 383 000 muncitori și tehnicieni, aproape 78 000 de ingineri, economiști, profesori, medici, care au absolvit în perioada 1960—1965 instituțiile de învățămînt și care dovedesc competență și hotărîre în îndeplinirea eu cinste a sarcinilor ce li s-au încredințat în diferite locuri de muncă.Mărturie a nesecatei bogății spirituale a poporului român, o întreagă pleiadă de tineri s-au a- firmat în ultimii ani pe tărîmul științei, literaturii și artei, muncind cu pasiune și dăruire, alături de ceilalți oameni de creație ai tării, punînd talentul și capacitatea lor în slujba înfloririi patriei noastre, îmbogățind tezaurul culturii naționale.
Comitetul Central al U.T.C. ra

portează Congresului că organiza
ția noastră revoluționară, îndepli- 
nindu-și rolul de rezervă și ajutor 
credincios al partidului în educa
rea comunistă a tinerei generații, a 
desfășurat în acești ani o intensă 
muncă organizatorică și politică în 
rîndul tuturor categoriilor de ti
neri, aducîndu-și o însemnată con
tribuție la formarea a sute și sute 
de mii de tineri devotați cauzei 
partidului și poporului. luptători 
de nădejde pentru triumful idei
lor socialismului.în perioada care a trecut de Ia precedentul Congres, și-au încheiat ucenicia revoluționară în organizația noastră 1 116 000 de tineri, care, în imensa lor majoritate dovedesc, prin munca și viața lor, că anii tinereții petrecuți în U.T.C. au avut un rol important în formarea personalității lor ca cetățeni înaintați.Uniunea Tineretului Comunist a cultivat la membrii săi dorința fierbinte de a munci și învăța, de a-și însuși trăsături moral-politice caracteristice unui revoluționar, de a se pregăti și forma în așa fel încît să merite înalta cinste de a fi primiți în rîndurile Partidului Comunist Român. Ca urmare, 336 000 dintre cei mai buni uteciști au fost recomandați și primiți în acești ani în rîndurile partiduluiLa cel de-al IV-Iea Congres al său, Uniunea Tineretului Comunist se prezintă ca o puternică organizație de luptă revoluționară a tineretului, avînd un rol tot mai important în întreaga viață politică și socială a țării.Ca expresie a înaltei prețuiri de care se bucură din partea partidului și a întregului popor, Uniunea Tineretului Comunist a fost decorată, cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a înființării sale, cu Ordinul „Steaua Republicii" clasa I.

Permiteți-mi, dragi tovarăși, ca 
în numele Congresului, al tuturor 
uteciștilor, al întregului tineret, 
să exprim de Ia această tribună — 
pentru conducerea clarvăzătoare 
și fermă a întregii opere de zidire 
a noii orînduiri, pentru viața înso
rită pe care o trăim astăzi, pentru 
zările și mai luminoase pe care ni 
Ie deschide, pentru grija cu care 
ne îndreaptă zi de zi pașii spre 
viitor — atașamentul și recunoș
tința noastră fierbinte Partidului 
Comunist Român, căruia oamenii 
de pe întreg cuprinsul României 
îi spun cu drag Partidul nostru.

ția industriei ca ramură conducătoare în economie se va întări și mai mult, cunoscînd o creștere medie anuală a producției de 10,5 la sută ; va fi asigurată o structură tot mai echilibrată a economiei naționale, o dezvoltare armonioasă a tuturor ramurilor industriale, a tuturor regiunilor și raioanelor tării. Vor intra în funcțiune 750 de obiective industriale, 

combinate și uzine, hidrocentrale și termocentrale, se va extinde mecanizarea și automatizarea prin promovarea cu consecvență a progresului tehnic în toate sectoarele activității industriale.
Uniunea Tineretului Comunist 

consideră că sarcina sa de căpe
tenie este desfășurarea unei inten
se activități politice și organizato
rice. în vederea mobilizării între
gului tineret la îndeplinirea măre
țelor obiective prevăzute în planul 
cincinal.Folosind experiența pozitivă a- cumulată, organizațiile U.T.C. vor trebui să-și îmbunătățească formele și metodele de influențare pentru a dezvolta la tineri conștiința înaltelor răspunderi față de îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor de producție încredințate fiecăruia dintre ei, interesul permanent pentru îmbunătățirea muncii colectivului din care fac parte, pentru bunul mers al tuturor treburilor întreprinderii. în mod deosebit, să ne îndreptăm atenția spre tinerii muncitori care pășesc pentru prima dată în uzine, să-i ajutăm ca într-un timp cît mai scurt să deprindă bine meseria, să se obișnuiască cu ritmul și specificul producției industriale și să-și realizeze cu succes îndatoririle profesionale.Pe baza directivelor Comitetului Central al P.C.R. cu privire la criteriile principale ale întrecerii socialiste, organizațiile U.T.C. sînt chemate să contribuie, alături de sindicate, la continua dezvoltare a întrecerii socialiste, să îndrume pe uteciști să-și ia angajamente concrete în raport cu posibilitățile reale și totodată să-i ajute permanent în îndeplinirea lor.O experiență pozitivă demnă de urmat, au acumulat-o organizațiile U.T.C. de la Uzinele „Semănătoarea" din Capitală, Uzinele de produse sodice Govora, „Unirea" din Cluj și altele. Ele desfășoară o muncă politico-organizatorică concretă și susținută în sprijinul producției la toate locurile de muncă unde lucrează tineri, urmăresc îndeaproape nu numai cîți tineri sînt fruntași și evidențiați ci și felul în care își îndeplinesc toți tinerii planul și angajamentele luate în întrecere, solicitînd, ori de cîte ori este nevoie, pe maiștrii și muncitorii cu experiență pentru ajutorarea celor care întîmpină, greutăți.Conducerea partidului nostru a arătat de repetate ori că în etapa actuală un rol deosebit îl are organizarea științifică a producției și a muncii. înțelegînd importanța și complexitatea acestei sarcini, organizațiile U.T.C. sînt chemate șă mobilizeze masa de tineri, muncitori, ingineri și tehnicieni, să le stimuleze inițiativa pentru a crește contribuția lor la elaborarea măsurilor tehnico-organizatorice în vederea desfășurării ritmice a producției, utilizării întregii capacități a mașinilor, bunei organizări a locului de muncă și folosirii cît mai complete a timpului de lucru.Trebuie să fim conștienți totodată de faptul că o cerință esențială a organizării superioare a producției, chiar după ce măsurile tehnico-organizatorice au fost elaborate conform cerințelor, o constituie respectarea strictă a disciplinei în muncă.
O trăsătură fundamentală a pro

filului moral-politic al clasei noas
tre muncitoare — chezășie a mul
tora dintre victoriile sale în mun
că sau în lupta revoluționară — a 
fost întotdeauna disciplina sa de 
fier. în cultivarea acestei trăsături 
în conștiința și activitatea tinere
tului, organizația noastră are un 
rol deosebit de însemnat.Deși marea majoritate a uteciștilor dau dovadă de o atitudine înaintată față de muncă, mai există tineri care absentează de la muncă, pierd timpul fără rost în cursul programului de lucru, dovedesc neglijență în mînuirea și îngrijirea mașinilor, încalcă disciplina tehnologică, normele de protecția muncii. Nu peste tot organizațiile U.T.C. iau atitudine la timp împotriva unor astfel de manifestări.Organizațiile U.T.C., folosind formele variate ale muncii educative, exemplul viu al comportării în producție a muncitorilor fruntași, opinia de masă a tineretului au menirea de a ajuta pe cei ce încalcă disciplina muncii, să înțeleagă consecințele negative ale a- titudinii lor și să se integreze în efortul general al tuturor tinerilor pentru a-și aduce contribuția maximă la îndeplinirea zi de zi, ceas de ceas, a sarcinilor economice.

înzestrarea întreprinderilor cu 
mașini și utilaje de înaltă tehnici
tate și îndeosebi continua îmbună
tățire a calității produselor, creș
terea productivității muncii, ne

cesită perfecționarea permanentă 
a cunoștințelor tehnice și a expe
rienței practice a tuturor muncito
rilor, inginerilor și tehnicienilor și 
îndeosebi a celor tineri.Este o datorie a organizației noastre, și încă una dintre cele mai importante, să dezvolte interesul tinerilor pentru continua lor perfecționare profesională, să-i îndrume spre cursurile ce se organizează. spre folosirea din plin a tuturor celorlalte mijloace create în acest scop. Se cere extinsă experiența pozitivă a unor organizații U.T.C. care, colaborînd îndeaproape cu sindicatele, folosesc forme variate și atractive cum sînt: concursurile pe meserii — gen „Cine știe meserie, cîștigă", demonstrațiile practice și schimburile de experiență, simpozioanele, întîlnirile cu cadre de specialiști pentru explicarea tehnologiei produselor recent asimilate, răspândirea literaturii tehnice. Merită să fie generalizată inițiativa, din multe întreprinderi din industria chimică, constructoare de mașini, de a stimula pe tineri în însușirea unor meserii înrudite, inițiativă care se bucură de un ecou favorabil în rîndul tinerilor și-i ajută efectiv în înțelegerea și stăpînirea proceselor tehnologice, ce devin tot mai complexe și cer o pregătire tot mai multilaterală.Tineretului îi este caracteristică curiozitatea științifică, inventivitatea, interesul pentru noutate. îh condițiile revoluției tehnico-știin- țifice contemporane, cînd cuceririle științei și tehnicii se dezvoltă într-un ritm vertiginos și se aplică cu rapiditate în producție, sporește sarcina organizației noastre de a dezvolta, în rîndurile generației tinere, o mișcare de masă pentru știință și tehnică, de a contribui la formarea înclinațiilor, deprinderilor tehnice încă din primii ani de școală.Socotim totodată că îmbunătățirea organizării cursurilor pentru ridicarea calificării și specializarea muncitorilor și tehnicienilor, pentru împrospătarea periodică a cunoștințelor de specialitate ale inginerilor, intensificarea propagandei tehnico-științifice în rîndurile oamenilor muncii, ar trebui să stea mai mult decît pînă acum în atenția ministerelor, conducerilor de întreprinderi, sindicatelor și tuturor celorlalți factori care au un cuvînt de spus în aceste importante probleme.Țara întreagă este astăzi un imens șantier. La ridicarea marilor obiective ale construcției socialiste lucrează 58 000 de tineri, iar corespunzător programului stabilit de partid pentru următorii cinci ani, numărul lor va spori. Din lucrările recentei consfătuiri pe țară a constructorilor s-a desprins pentru noi concluzia că organizațiile U.T.C. din acest important sector trebuie să-și îmbunătățească substanțial activitatea de organizare și mobilizare a tineretului pentru executarea unor lucrări de cea mai bună calitate și la termenele stabilite, reducerea prețului de cost, dezvoltarea spiritului gospodăresc în manipularea și folosirea utilajelor și materialelor. Totodată, organizațiile U.T.C. sînt chemate să contribuie la asigurarea unei mai mari stabilități a cadrelor tinere pe șantiere.Ținînd seama de dorința firească a tinerilor de a se număra printre pionierii noilor întreprinderi industriale, este necesar să îndrumăm un număr tot mai mare de tineri pentru a lucra la înălțarea a- cestor obiective, la punerea lor în funcțiune și, pe măsura necesităților, să lucreze în continuare în aceste unități.O sarcină importantă a organizațiilor noastre din întreprinderi și șantiere este îmbunătățirea metodelor și stilului de muncă în abordarea problemelor economice și în stabilirea măsurilor corespunzătoare rolului și sarcinilor specifice ce le revin în acest domeniu.în adunările și consfătuirile de producție, organizate de sindicate — mijloace importante de stimulare a inițiativei creatoare a oamenilor muncii — uteciștii, în calitate de membri ai sindicatelor, sînt participant activi la dezbaterea cifrelor de plan, la evidențierea și valorificarea rezervelor interne, la elaborarea măsurilor tehnico-organizatorice menite să asigure realizarea în ritmul necesar a tuturor indicatorilor planului de producție. Urmărind felul în care își îndeplinesc uteciștii sarcinile lor ca membri ai sindicatelor, organizațiile U.T.C. nu trebuie însă să repete în mod formal în activitatea lor proprie ceea ce se face în cadrul organizațiilor sindicale.

în adunările lor, în întreaga activitate pe care o desfășoară în sprijinul producției, organizațiile U.T.C. au menirea să dezbată și să rezolve, pe baza unei analize temeinice a situației concrete, problemele care pot și trebuie să fie rezolvate de ele, cu metode și mijloace specifice organizațiilor lor, astfel, ca toate măsurile ce le stabilesc să conveargă eficient spre realizarea, în cele mai bune con- dlțu> de. către masa tineretului a îndatoririlor ce-i revin în producție. Asigurarea ajutorului ne
cesar ca toți tinerii să-si îndepli
nească sarcinile de plan și anga
jamentele, întărirea disciplinei în 
muncă, grija pentru buna organi
zare a locului de muncă unde lu
crează tineri, îngrijirea si folosirea 
rațională a mașinilor, perfecționa
rea pregătirii profesionale și expe
rienței practice pentru a da numai 
produse de calitate, stimularea și 
răspîndirea în masă a inițiativelor 
bune ale tinerilor etc. — iată cîteva 
?™bleme în care organizațiile 
U.T.C. au un rol însemnat de în
deplinit.

Comitetul Central își exprimă 
convingerea că îndeplinirea cu 
cinste a sarcinilor însuflețitoare 
izvorîte din hotărîrile Congresului 
al IX-lea al Partidului Comunist 
Român, va constitui pentru ute
ciști, pentru toți tinerii din între
prinderi și de pe șantiere preocu
parea de căpetenie, cîmpul larg de 
afirmare a elanului constructiv, 
manifestarea voinței lor unanime 
de a contribui la întărirea și înflo
rirea patriei.

Tovarăși,

Pornind de la necesitatea dezvol
tării armonioase a întregii econo
mii naționale, Congresul al IX-lea 
al partidului a trasat căile dezvol
tării continue, intensive și multi
laterale a agriculturii socialiste, 
ramură de mare însemnătate pen
tru ridicarea nivelului de trai al 
poporului, pentru progresul socie
tății noastre.Pe baza hotărîrilor Congresului Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1965 a elaborat un complex de măsuri privind înzestrarea agriculturii cu noi mijloace tehnice, perfecționarea conducerii și planificării ei, asigurîndu-se astfel cadrul necesar îndeplinirii prevederilor privind creșterea producției agricole globale în următorii ani cu circa 20 la sută față de media anilor 1961—1965.

Organizația noastră a primit cu 
aprobare unanimă și însuflețire 
crearea Uniunilor cooperatiste __
organizații proprii ale țărănimii, noul Statut al cooperativelor agricole, măsurile adoptate pentru asigurarea unei vieți tihnite la bă- trînețe țăranilor cooperatori, pentru dezvoltarea democrației cooperatiste, mai buna conducere și organizare a muncii, a relațiilor de conlucrare inter-cooperatiste. Importantele hotărîri adoptate de primul Congres al cooperativelor agricole de producție, constituie și pentru U.T.C., pentru cei 800 000 uteciști de la sate, un program concret de muncă rodnică în vederea sporirii aportului lor la dezvoltarea unei agriculturi intensive, de mare productivitate.Multe organizații U.T.C. din cooperativele agricole de producție ale regiunilor Dobrogea, București, Oltenia și din alte regiuni organizează variate acțiuni educative pentru participarea mai susținută a tinerilor la efectuarea la timp și în condiții optime a lucrărilor .agricole, folosesc eficient consfătuirile și schimburile de experiență cu. tinerii din diferite sectoare, asigură cunoașterea de către tineri a perspectivelor de dezvoltare a unităților socialiste respective. Ele pun în centrul dezbaterilor din adunările generale probleme și fapte concrete din viața și munca tineretului, stabilesc măsuri care oglindesc grija șl răspunderea tinerilor pentru dezvoltarea și întărirea proprietății cooperatiste, pentru creșterea producției agricole. Studiind și extin- zînd experiența bună a acestor organizații vom contribui tot mai mult la întărirea cooperativelor a- gricole, la creșterea bunăstării țărănimii și a întregului nostru popor.în mod deosebit organizațiile U.T.C. vor îndruma tineretul spre zootehnie, legumicultura, pomicultură, să organizeze brigăzi de tineri țărani cooperatori care să lucreze pe marile șantiere de irigații, hidroameliorări, îngrijirea pășunilor și la alte lucrări pe care le vor organiza uniunile cooperatiste cu forțele comune ale mai multor cooperative, în vederea măririi suprafețelor cultivabile și creșterii rodniciei pămînturilor.în ansamblul agriculturii noas-

(Continuare to pag. a IV-a)
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stațiunile de mașini și tractoare. Organizațiile U.T.C. din aceste u- nități — numărînd peste 62 000 de membri — sînt chemate să mobilizeze tinerii muncitori agricoli și mecanizatori Ia o participare și mai activă în întrecerea socialistă, pentru utilizarea întregii capacități a tractoarelor și mașinilor agricole, în executarea lucrărilor la timp și la un nivel calitativ superior, pentru obținerea de producții vegetale și animale ridicate și tot mai rentabile.
Organizarea științifică a produc

ției agricole și folosirea intensivă 
a pămintuluî ridică în fața tutu
ror lucrătorilor din agricultură 
sarcini deosebit de importante 
privind însușirea temeinică a unor 
metode avansate de lucru, aplica
rea in toate sectoarele a regulilor 
agrotehnice înaintate, folosirea u- 
nor metode științifice în creșterea 
animalelor. Iată de ce considerăm și pe mai departe ca una din îndatoririle noastre importante mobilizarea întregului tineret din agricultură la însușirea de noi cunoștințe agrozootehnice în cadrul învățămintului de masă precum și lărgirea, cu ajutorul cadrelor tehnice, a altor acțiuni — concursuri, seri de întrebări și răspunsuri etc., pentru creșterea nivelului de pregătire agrotehnică a tineretului.înzestrarea agriculturii cu o bază tehnido-materială tot mai înaintată. mecanizarea tot mai diversificată. chimizarea, electrificarea, irigațiile, înmulțirea construcțiilor pentru producție și nevoi social- culturale etc., cer și vor cere în anii viitori. pentru sate un număr tot mai mare de cadre calificate în diferite meserii. Este o datorie de onoare a organizației noastre de a orienta si îndruma pe tinerii satelor mre pregătirea pentru a- r-esțe. nrofesiuni necesare atît ne- voiiov actuale cit și celor de perspectivăSă sădim mai puternic în inimile tinerilor. încă din cei mai fragezi ani. dorința de a se dedica muncii în agricultură, mîndria ca prin activitatea lor neobosită, să contribuie tot mai mult la ridicarea pe o treaptă superioară a agriculturii socialiste, la asigurarea din belșug a pîinii întregului popor, astăzi liber și stăpîn pe soarta sa, pe pământul, bogățiile și roadele muncii sale.

Tovarăși,

Tn unitățile comerciale de stat și. 
cooperatiste, în cooperația mește
șugărească a căror misiune este să asigure servicii populației lucrează aproape 70 000 de utecîști. Un mare număr de tineri lucrează în administrația de stat, în instituții de sănătate, în transporturile orășenești, în așezăminte artistice și eulturale etc. destinate toate a îmbunătăți și înfrumuseța viața oamenilor. zOrganizația noastră să considere ca o înaltă îndatorire de a sădi în permanență în conștiința tinerilor din aceste sectoare de activitate, convingerea că nu există satisfacție mai mare decît âceea că — prin munca sa, oricît de modestă, dar pătrunsă de simț de răspundere, de atenție și solicitudine față de orice cetățean cu care vine în contact — a contribuit ca acesta să simtă din plin că totul

Să sporim contribuția 
organizațiilor U. T. C.

>. I * ; j •;

la educarea și formarea 
tineretului studios

Tovarăși,

Hotărîrile Congresului al IX-lea 
al P.C.R. privind mărirea duratei 
învățămintului obligatoriu, extin
derea învățămintului mediu, în
ființarea de licee industriale, agri
cole, economice și pedagogice, spo
resc rolul și.sarcinile,Uniunii Ti
neretului Comunist în educarea co
munistă a elevilor.In perioada căre a trecut de la Congresul al III-lea, organizația noastră a desfășurat în rîndul elevilor o activitate multilaterală, fiind un factor de seamă în dezvoltarea dragostei lor pentru învățătură și muncă/ a interesului pentru știință și formarea unor trăsături moral-cetățenești înaintate.Beneficiind de condiții de viață și de studiu tot mai bune, înconjurat cu grijă și solicitudine de cadrele didactice, imensa majoritate a tineretului noștru școlar, îndrumat de organizațiile U.T.C., învață cu pasiune, obține an de an rezultate tot mai bune la învățătură. - demonstrează prin întreaga sa comportare în șpoală și, societate o atitudine pătrunsă de răspundere pentru îndeplinirea îndatoririlor ce ii revin.Un număr însemnat de organizații U.T.C. desfășurîpd o activitate intensă și multilaterală au obținut o valoroasă experiență în organizarea activității educative, cul- tural-artistice și sportive de masă, a excursiilor, drumețiilor, activită

în orînduirea noastră este destinat 
să slujească intereselor poporului, 
vieții și muncii sale, creșterii bună
stării și fericirii sale — obiectivul 
esențial al întregii politici a parti
dului și statului nostru.Una din formele importante de manifestare a sentimentelor de dragoste pentru patrie și locul natal și, totodată, o activitate potrivită menită a contribui la educația prin muncă a tinerilor s-a dovedit a fi munca voluntară pa
triotică a tineretului, care-și are deja la noi o tradiție frumoasă și îndelungată.Să continuăm și în viitor a îndruma tineretul de la orașe și sate spre munca patriotică, pentru realizarea de noi lucrări de folos obștesc și îndeosebi pentru înfrumusețarea localităților dîn toată țara, împăduriri, plantări de pomi, întreținerea pășunilor, colectarea fierului vechi, construcția de obiective social-culturale și sportive.Ca semn al prețuirii muncii, celor evidențiați li se vor acorda și pe viitor de către organizațiile U.T.C. insigna de „Fruntaș în munca patriotică".O îndatorire de seamă a organizațiilor U.T.C. este să se preocupe mai îndeaproape și mai perseverent în toate sectoarele de activitate de condițiile de muncă și de viață ale diferitelor categorii de tineri, să vegheze la respectarea drepturilor lor, să ia atitudine față de acei care le încalcă, să intensifice, în colaborare cu sindicatele, controlul obștesc pentru ca mijloacele tot mai însemnate puse la dispoziție de statul nostru, în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață și de muncă ale tineretului, să fie folosite cît mai rațional și din pljn.

în condițiile actuale, continua
rea pe o treaptă superioară a de- 
săvîrșirii construcției socialiste este 
de neconceput fără o intensificare 
a activității pentru dezvoltarea și 
folosirea în practică a cuceririlor 
științei, prin valorificarea deplină, 
în primul rind, a potențialului de 
creație științifică proprie a poporu
lui nostru.„Tn știință, spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu, tineretul reprezintă o forță de seamă ; alături de experiența bogată și competența oamenilor de știință mai în vîrstă, el aduce elanul și cutezanța, indispensabile marilor investigații de cunoaștere științifică a naturii și societății, progresului științelor moderne".Tn domeniul cercetării științifice lucrează mulți tineri și dintre ei numeroși sînt uteciști. Pătrunse de semnificația înflăcăratuluî îndemn al partidului, organizațiile U.T.C. au sarcina de a cultiva în rîndul tinerilor, care sînt sau se pregătesc să devină cercetători, conștiința u- nei etici științifice înaintate și a importanței rolului social pe care știința îl are de îndeplinit. U.T.C. 
îi va îndruma și ajuta să-și închi
ne cu ardoare întreaga capacitate, 
energia și talentul lor acestei 
munci grele dar nobile și pline de 
satisfacții, să învețe cu perseve
rență din vasta experiență a oa
menilor de știință mai în vîrstă, să 
slujească prin întreaga lor activi
tate, mersului mereu înainte al e- 
conomîei și culturii naționale, pro
gresului științei românești cu glo
rioase tradiții, făcînd să crească 
prin noi cuceriri aportul acesteia 
la îmbogățirea tezaurului științei 
universale.

ților de tabără în timpul vacanței etc.Cu toate rezultatele pozitive obținute, activitatea U.T.C. din școli prezintă încă o seamă de neajunsuri. Ele se reflectă. îndeoșebi în. slaba combativitate și exigență față de cei — e drept puțini la număr — caTe nu învață, sînt indis- cipllnați, au comportări lipsite de respect față de profesori, manifestări sțrăine eticii noastre. Printre cauzele acestor deficiențe ale muncii unor organizații U.T.C. se numără și aceea că ea nu are un caracter suficient de tineresc, pier-, de uneori din vedere faptul că este destinată adolescenților, unor tineri ăflați în plin proces de formare, în pragul alegerii profesiunii cărora le trebuie un ajutor multilateral în înțelegerea fenomenelor ce se petrec în societatea noastră și în lume, nu se întemeiază în măsura cuvenită pe stimularea inițiativei elevilor, pe abordarea unor probleme specifice realităților din colectivele școlare, repetă adesea ceea ce se face în procesul de în- vățămint.■ Obiectivul central al activității, organizațiilor noastre din școli este acela de a contribui prin'forme și mijloace obștești la creșterea preocupării elevilor în vederea obținerii de rezultate tot mai bune Ia învățătură — principala îndatorire față de patrie a fiecărui elev. Prin întreaga lor activitate ele sînt chemate să îndrume și să ajute pe 

elevi sâ-și sporească cunoștințele de cultură generală necesare oricăreia din profesiunile spre care se vor îndrepta la absolvirea liceului, ținîndu-se seama de faptul că dezyoltarea construcției și civilizației socialiste cere oameni culți, cu o pregătire multilaterală.Una din sarcinile organizațiilor U.T.C. este să ajute mai mult școala în organizarea cercurilor științifice, a cercurilor tehnice, a cenaclurilor literare în cadrul cărora tot mai mulți elevi să adîncească cunoștințele primite la ore, să-și însușească primele deprinderi pentru căutări și creație, pentru activitatea practică. La stimularea a- eestor activități ar contribui organizarea anuală a trecerii în revistă a activității din cercuri și premierea celor mai buni elevi.
Sarcini deosebite în pregătirea 

schimbului de mîine al clasei 
muncitoare revin școlilor profesio
nale și tehnice. Pe băncile acestora învață în momentul de față peste 252 000 de tineri, cărora le sînt asigurate condiții din ce în ce mai bune de viață și studiu, pentru fiecare elev fiind cheltuită anual din bugetul statului suma de aproape 6 000 lei. Absolvenții acestor școli vor trebui să facă față cerințelor tehnicii noi cu care este și va fi înzestrată necontenit economia noastră.Cu toate succesele de pînă acum, nivelul de pregătire al unei părți a absolvenților acestor școli nu este încă corespunzător. Există încă un număr însemnat de discipline neacoperite cu manualele necesare, iar la altele, manualele ay un conținut depășit de nevoi ; sînt lipsuri și în ce privește controlul și îndrumarea activității acestor școli. De aceea, considerăm că este absolut necesar ca factorii care au răspundere pentru activitatea în școlile profesionale să ia măsuri pentru ridicarea la un nivel superior a pregătirii viitorilor muncitori de care are nevoie economia națională, perfecționînd întregul proces de învățămînt și în primul rînd practica în producție.Trebuie să ținem seama de faptul că elevii din toate școlile, avînd ca sarcină principală îndeplinirea obligațiilor școlare, sînt îndreptățiți totodată să ceară ca organizația noastră să se ocupe mai activ și de asigurarea unui conținut tineresc, interesant, plăcut întregii lor vieți de adolescenți.Studiind și folosind experiența pozitivă dobîndită pînă acum, comitetele U.T.C. trebuie să ajute, cu sprijinul activ al cadrelor didactice, organizațiile de bază din toate școlile în organizarea unei activități extrașcolare bogate, interesante, atractive, pe măsura pre- .gătirii, ;vîrstei și preferințelor elevilor. Fără a repeta nici' prin conținut,^ nici prin formă procesul de învățămînt, o asemenea activitate este destinată să contribuie atît la sporirea interesului și răspunderii' elevilor pentru însușirea temeinică a disciplinelor de studiu, la lărgirea orizontului de cunoștințe cît și la educația lor politică și cetățenească, la folosirea instructivă și recreativă a timpului lor liber.

Organizația de pionieri, cuprin- zînd în rîndurile sale peste 1 300 000 de membri, mai mult de 70 la sută din totalul copiilor între 9—14 ani, a adus de-a lungul anilor o contribuție însemnată la munca desfășurată de corpul didactic pentru educarea școlarilor în spiritul hărniciei și disciplinei în învățătură, al dragostei față de patrie și partid, Ia dezvoltarea lor sănătoasă și multilaterală Activități mult îndrăgite de pionieri — concursurile cultural-sportive, drumețiile și excursiile, focurile de tabără — au atras an de an sute și sute de mii de școlari.Ținînd seama că munca în rîndurile pionierilor prezintă particularități deosebite, care cer cunoașterea temeinică a psihologiei copiilor, a principiilor pedagogice, se impune ca organizația de pionieri să se bucure de o îndrumare mai unitară și mai competentă. In acest sens considerăm că în viitor va trebui să crească rolul cadrelor didactice în sprijinirea organizației de pionieri, să se întărească colaborarea între școală și organizația U.T.C., să fie înlăturate paralelismele în activitatea lor. Este nevoie să se renunțe la unele forme de muncă care s-au dovedit a fi nepotrivite pentru copii, să se organizeze o activitate pionierească mai bogată, mai atractivă și recreativă, corespunzătoare particularităților de vîrstă ale copiilor, condițiilor concrete din fiecare școală și localitate, în stare să contribuie .în, și mai mare măsură la opera de formare și educare comunistă a celor mai tinere vlăstare.
Ne exprimăm convingerea că mi

lioanele de elevi din țara noastră 
nu-și vor precupeți eforturile pen
tru a-și însuși tot mai temeinic 
cunoștințele de cultură generală și 
de specialitate, pregătindu-se cu 
sirguință pentru muncă și viață, 
conștienți că numai astfel pot fi 
folositori patriei și poporului.

. Tovarăși,

Tn pas cu cuceririle științei și 
tehnicii contemporane și orientată 
cu consecvență către cerințele ac
tuale și de perspectivă ale econo
miei și culturii, școala noastră 
superioară a cunoscut în ultimii 
ani o permanentă perfecționare și modernizare. în prezent, numărul studenților raportat la mia de locuitori, situează România printre țările avansate ale lumii în această privință. Partidul și guvernul, întregul nostru popor înconjoară cu dragoste și atenție generația de viitori intelectuali ai țării; s-au construit numeroase cămine confortabile, cantine, biblioteci, laboratoare ; asistența medicală ca și odihna în stațiuni balneo-climate- rice sînt gratuite. Condițiile de 

viață și de studiu ale studenților se îmbunătățesc an de an.în următorii cinci ani vor absolvi facultățile peste 110 000 tineri, se va acorda atenție sporirii numărului de studenți care se pregătesc în domeniul tehnic și economic, se vor lua măsuri pentru continua îmbunătățire a conținutului și formelor de desfășurare a procesului de învățămînt.
în raport cu sarcinile mari ce 

stau în fața învățămintului supe
rior. organizațiile U.T.C. trebuie să 
participe în continuare activ, pe 
măsura rolului ce le revine și po
sibilităților de care dispun, la so
luționarea problemelor legate de 
buna desfășurare a procesului de 
învățămînt, să contribuie la edu
carea studenților în spiritul dra
gostei față de muncă, al răspun
derii și pasiunii pentru o pregătire 
temeinică în profesiunea aleasă.Tn mod deosebit, organizațiile U.T.C., împreună cu asociațiile studenților din institutele tehnice, economice și agronomice, din facultățile și secțiile profilate pentru studiul matematicii, fizicii, ciberneticii, vor trebui să urmărească antrenarea tuturor studenților la însușirea cunoștințelor în raport cu nivelul atins de dezvoltarea diferitelor ramuri de producție, cu progresul științei și tehnicii contemporane și să sprijine prin mijloace obștești folosirea integrală și eficientă a perioadelor de practică.In facultățile cu profil umanistic, care pregătesc cadrele necesare învățămintului de toate gradele, specialiști pentru diverse domenii ale culturii și artei, să cultivăm în rîndul studenților dragostea pentru munca la catedră, pasiunea pentru cunoașterea și îmbogățirea tezaurului artei și culturii naționale și universale, pentru răspîn- direa lor în masele largi ale poporului.In anii care au trecut de la Congresul precedent, organizațiile U.T.C. au desfășurat o bogată activitate politico-educativă în rîndul tineretului universitar sporin- du-și continuu rolul în îndrumarea și sprijinirea asociațiilor studenților.Profund recunoscător partidului ' și poporului pentru grija ce i-o poartă, tineretul universitar al țării manifestă o înaltă conștiință politică și cetățenească, un nemărginit atașament față de cauza socialismului, pentru a cărei slujire ! devotată se pregătește cu temeinicie pe băncile facultăților.Trebuie să arătăm însă că în unele instituții de învățămînt superior cum sînt: unele facultăți de la Universitatea din București, Institutul politehnic Galați, Institutul agronomic Iași, unde organizațiile U.T.C., asociațiile studenți

Activitatea politică 
și cultural-educativă - strins 

legată de sarcinile 
și preocupările tineretului
Tovarăși,In ansamblul condițiilor create tinerei generații de a-și întregi orizontul de cunoștințe, a-și dezvolta armonios personalitatea și a-și însuși trăsăturile înaintate ale omului nou, un rol important îl îndeplinește întreaga activitate e- 

ducativă desfășurată de organiza
ția noastră.Numeroasele acțiuni întreprinse cu masa tineretului pentru cunoașterea și însușirea politicii partidului, dezbaterea în rîndurile ute- ciștilor a hotărîrilor de partid și de stat, cuprinderea anuală în diferite forme de educație politi- co-ideologică a peste 1 800 000 de tineri de toate categoriile au avut fără îndoială o însemnată înrîurire asupra conștiinței maselor de tineri de la orașe și sate.Cu toate succesele obținute, munca politico-ideologică desfășurată în rîndul tineretului nu cuprinde încă marea bogăție de idei întruchipată în politica partidului, semnificațiile majore ale schimbărilor care se petrec în viața patriei și în lume, nu satisface încă în măsura cuvenită interesul mereu crescînd și dorința tinerilor de a pătrunde în esența fenomenelor^ de a înțelege legătura organică a problemelor politice, ideologice și economice pe care le studiază cu sarcinile concrete ce le revin în procesul muncii, cu preocupările lor de zi cu zi.

In eliminarea unor astfel de neajunsuri este absolut necesar să pornim de la faptul că activitatea educativă a U.T.C. nu se poate rezuma numai la transmiterea cunoștințelor politice și ideologice. Ea 
trebuie să fie un factor activ în 
formarea unor temeinice convin
geri politico-ideologice în spiritul 
ideilor marxist-leniniste, ale poli
ticii F.C.R., a unei concepții știin
țifice asupra lumii și vieții, să 
cultive la tineri hotărîrea de a sluji 
neabătut cauza măreață a partidu
lui comunist și interesele poporu
lui ai cărui fii sînt, să dezvolte 
patriotismul socialist și internațio
nalismul proletar, solidaritatea cu 
toți cei ce luptă în întreaga lume 
împotriva exploatării și asupririi, 
pentru libertate și progres social, 
să cultive fermitatea politică, un 
ascuțit spirit combativ față de lip
suri și de influențele dăunătoare 
ale ideologiei burgheze, responsa
bilitate față de muncă și îndeplini
rea obligațiilor sociale.Experiența a dovedit că pentru aceasta este necesar să renunțăm cu hotărîre la unele forme de educație politico-ideologică rigide sau care imită aidoma pe cele din școală și să le extindem pe acelea care și-au dovedit eficacitatea prin caracterul lor elastic, permițînd a- daptarea tematicii la nevoile și cerințele concrete ale diferitelor categorii de tineri, desfășurarea unor dezbaterii vii, interesante, la un nivel corespunzător. De aceea, considerăm că este bine ca pe viitor munca de educație politico-ideologică să se desfășoare în principal în adunările generale U.T.C. care, în acest fel, își vor îmbogăți conținutul și își vor îndeplini tot mai 

lor și conducerile institutelor nu manifestă suficientă exigență față de pregătirea și comportarea unor studenți, se interesează în mică măsură de problemele care preocupă tineretul universitar și nu intervin la timp pentru rezolvarea problemelor ce se ivesc în viața și munca studenților.întreaga activitate a organizațiilor U.T.C. din institutele de în- vățămînt superior, organic legată de viața și preocupările specifice ale studenților, trebuie să contribuie la creșterea nivelului lor politic și ideologic, să dezvolte exigența și combativitatea masei studenților față de atitudinile înapoiate la învățătură, nerespectarea normelor vieții universitare și alte manifestări negative care apar la unii dintre ei în contrast izbitor cu comportarea imensei majorități a colegilor lor. Ea este chemată să ajute mai mult decît pînă acum asociațiile studenților în asigurarea unui conținut educativ ridicat acțiunilor ce le inițiază în domeniul muncii profesionale, cultural- artistice. sportive, în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin pe linia efectuării controlului obștesc în cămine, cantine și unități sanitare, îndrumînd asociațiile să consulte larg masa studenților în pregătirea tuturor activităților ce le organizează.U.T.C. primește un ajutor deosebit de valoros din partea învățătorilor și profesorilor în activitatea desfășurată în instituțiile de învățămînt de toate gradele. Totodată, ținînd seama de faptul că formarea multilaterală a tinerei generații este un proces complex și trebuie să fie unitar, ni se pare, pe de o parte, că este necesar să se intensifice cercetarea științifică în domeniul metodicii educației, care să ajute atît activității școlii cît și organizațiilor obștești, iar pe de altă parte, ca întregul corp didactic să participe mai activ la munca educativă.Credem, de asemenea, că organele. Ministerului învățămintului vor acționa pe viitor mai operativ în rezolvarea problemelor mai bunei organizări a procesului de în- vătămînt, ale folosirii mai raționale a mijloacelor materiale cres- cînde pe care le pune la dispoziție statul nostru, pentru îmbunătățirea, an de an, a activității instructive și educative.
Tmbunătățindu-și continuu stilul 

și metodele de muncă, organiza
țiile U.T.C. din școli și institute de 
învățămînt superior. în strînsă co
laborare cu corpul didactic, își 
vor spori contribuția la educarea 
și formarea pentru muncă și viață 
a tinerei generații de viitori con
structori ai socialismului și comu
nismului.

bine rolul de școală a educației comuniste. Acei tineri din întreprinderi, instituții și sate care doresc să aprofundeze anumite probleme politice, economice și filozofice sînt și vor fi cuprinși și pe viitor în învățămîntul de partid.Pentru întreaga masă a tineretului din întreprinderi, instituții, sate, școli, organizațiile U.T.C. soli- citînd sprijinul organelor și organizațiilor de partid și ținînd seama de caracterul diferențiat al preocupărilor tineretului, să organizeze, în continuare, cu regularitate expuneri, simpozioane și îndeosebi întîlniri cu oameni competent în djferite domenii — activiști de partid și de stat, muncitori, ingineri și tehnicieni fruntași, oameni de știință și artă, ziariști — care la întrebările și propunerile tinerilor să prezinte și să explice diferite probleme economice, politice, ideologice, culturale actuale.
Este necesar să organizăm cu 

mai multă perseverență acțiuni te
meinic pregătite pentru a explica 
tinerilor în mod convingător feno
menele naturii, să combatem cu 
forța argumentelor influența con
cepțiilor retrograde, mistice.In ansamblul activității Uniunii Tineretului Comunist o preocupare de seamă va trebui în continuare s-o constituie îndeplinirea sarcinii încredințate de partid de a asigura 
cu operativitate informarea uteciș- 
tilor și tinerilor asupra principale
lor evenimente politice interne și 
internaționale.

Tovarăși,înzestrată de natură cu rare frumuseți și bogății al căror stăpîn 
este poporul muncitor — România 
socialistă, minunata noastră patrie
— înfățișează azi imaginea unei 
țări dinamice și viguroase, în plină 
și continuă dezvoltare, a cărei evo
luție ascendentă este urmărită cu 
atenție și interes în întreaga lume. ■ Iubirea fără margini pentru pă- mîntul pe care s-a născut și și-a făurit istoria milenară, dorința de a-și vedea patria tot mai puternică, mîndria pentru succesele ei, spiritul de sacrificiu, dîrzenia și abnegația în a o apăra de dușmani își au rădăcini adînci în conștiința și inima poporului român, "începînd cu strămoșii săi — dacii— despre a căror vitejie legendară pomenesc izvoarele istorice din numeroase țări ale lumii, poporul român și-a apărat cu bărbăție ființa și demnitatea națională, a înscris pagini de glorie și eroism, care au străbătut prin secole pînă în zilele noastre ca simbol al dragostei de libertate și al înaltelor sale virtuți.Lupta pentru împlinirea năzuințelor de veacuri ale poporului român și-au găsit expresia cea mai înaltă în eroismul și bărbăția cu care1 s-a avîntat în marile bătălii împotriva exploatării și asupririi, pentru eliberarea națională și socială a poporului eroica noastră clasă muncitoare, condusă de pârâul comuniștilor.Partidul ne-a învățat să cultivăm în rîndurile tinerei generații respectul față de tradițiile revoluțio-

nare ale poporului, ale clasei muncitoare, ale tineretului — izvoare de călire în lupta împotriva greutăților, pentru noi victorii pe calea socialismului și comunismului. , U.T.C. urmează cu perseverență a- / cest îndemn.
' Intensificind acțiunile organiza
te în scopul educației patriotice a 
tinerei generații, lărgind continuu 
sfera lor de cuprindere vom con
tribui într-o măsură și mai mare 
ca tinerii să cunoască frumusețile 
și bogățiile patriei, istoria poporu
lui, viața și activitatea personali
tăților proeminente din trecutul 
nostru ca Ștefan cel Mare, Mihai 
Viteazu, Horia. Cloșca și Crișan, 
Tudor Vladimirescu, Nicolae Băl- 
cescu, Avram Iancu, Alexandru 
Ioan Cuza, eroii mișcării revoluțio
nare a clasei muncitoare, a tinere
tului, realizările obținute de oa
menii muncii în anii socialismului, 
minunatele perspective de dezvol- 

1 tare ale economiei, științei și artei 
^românești.în țara noastră există mii și mii de monumente istorice — vestigii care vorbesc generației actuale despre glorioasele tradiții din trecut. Tineretul nostru împreună cu sfaturile populare și celelalte organe, care au în răspundere monumentele istorice pot organiza numeroase acțiuni, interesante și instructive pentru îngrijirea acestora, pentru explicarea la fața locului a evenimentelor pe care le întruchipează.’"Deosebit interes și admirație trezește în întreaga lume arta poporului nostru — doinele, cîntecele, 

dansurile, costumele pitorești' și 
sculpturile născute din mintea și 
mina unor adevărați artiști și meș
teri însetați de frumusețe. Să sădim în cugetul celor tineri dragostea față de aceste comori inestimabile, pasiunea de a valorifica tradițiile milenare, folosindu-le pentru înfrumusețarea vieții și muncii lor.Veacuri de-a rîndul au trăit și muncit, au suferit și luptat împreună cu poporul român, pe străvechiul pămînt al României, oameni ai muncii maghiari, germani și de alte naționalități, înfrățindu-se în lupta pentru libertate și progres social, punînd împreună umărul la zidirea noii orînduiri în patria noastră eliberată de orice exploa
tare și asuprire. Să dezvoltăm sen
timentul frăției dintre tinerii ro
mâni și de alte naționalități, strins 
uniți pe baza acelorași aspirații și 
idealuri, în munca pentru fericirea 
și bunăstarea întregului popor, 
pentru continua înflorire a patriei 
comune — Republica Socialistă 
România.

Datoria organizației noastre este 
să dezvolte în rîndurile întregii ti
nere generații convingerea Că do
vada cea mai grăitoare a sentimen
telor sale patriotice este munca 
plină de abnegație, înalta respon
sabilitate personală pentru crește
rea avuției materiale și spirituale 
ale țării, participarea activă la o- 
pera de desăvîrșire a construcției 

^socialiste.

1

Tovarăși,

noastră va trebui să 
viitor cu mai multă

pentru formarea și /

l.

Organizația 
militeze pe 
perseverență 
dezvoltarea la tineri a trăsăturilor 
moralei comuniste, a răspunderii 
pentru respectarea legilor țării, a 
normelor de conviețuire socială.C Onoarea, demnitatea, cinstea, e- \ Chilibrul și statornicia în viața personală și familială, comportarea civilizată în toate împrejurările, interesul și atitudinea activă, militantă, față de problemele progresului întregii noastre societăți, optimismul, vioiciunea și avîntul în muncă și în viață sînt trăsături care conferă tinereții, acestei vîrs- Me de aur, o inegalabilă frumusețe. -U" Cultivînd aceste trăsături tre- ' buie, totodată, să creăm în rîndurile tineretului o atitudine intransigentă, o opinie combativă de masă împotriva manifestărilor de superficialitate față de problemele majore ale vieții, a tendințelor u- nor tineri de a fugi de greutăți, de a încerca să se strecoare în așa-zise „locuri călduțe", de a privi ușuratec problema dragostei, a întemeierii familiei, de a nesocoti normele elementare de comportare civilizată. Este evident că astfel de manifestări vin în contradicție cu etica încetățenită a societății noastre, cu concepțiile despre viață ale imensei majorități a tineretului nostru.Considerăm că problema educației moral-cetățenești a tineretului, avînd în vedere complexitatea și importanța ei, trebuie să constituie totodată obiect de preocupare mai susținută și din partea presei, literaturii, radioului, televiziunii, cinematografiei și a tuturor celorlalte instituții care activează în domeniul educativ și cultural și cărora statul nostru le asigură puternice mijloace materiale pentru a-și desfășura cu succes munca de îmbogățire și înfrumusețare a vieții spirituale a oamenilor muncii.In strînsă colaborare cu sindicatele și instituțiile culturale, organizațiile U.T.C. au contribuit la îmbogățirea conținutului manifestărilor cultural-educative și distractive desfășurate în cluburi, case de cultură, cămine culturale. In ultimii ani au cunoscut o mai largă răspîndire „Joile tineretului", serile literare, audițiile muzicale, serbarea majoratului, nunțile ute- ciste, activitățile din timpul verii organizate în aer liber, cum sînt: serbările cîmpenești, excursiile, duminicile cultural-sportive de la sate, sărbătorile recoltei etc.Trebuie, însă, să recunoaștem faptul că la unii din activiștii organizației noastre mai este răs- pîndită părerea greșită că o dată ce activitatea^ cultural-artistică este desfășurată, pe baza unui program comun, de sindicate în întreprinderi și de căminele culturale la sate, U.T.C.-ului nu-i rămîne decît să mobilizeze tineretul pentru a participa la aceste activități, uitînd probabil că tinerii, pe lîn- gă faptul că sînt oameni ai muticii, ca toți ceilalți, mai sînt și tineri eu preocupări și cerințe specifice.Participînd și mai activ la întreaga muncă cultural-artistică ce se desfășoară în orașele și satele tării, organizațiile U.T.C. sînt datoare să organizeze totodată o bogată activitatea proprie corespunzătoare nevoilor specifice tineretului. Folosind bogata experiență pe care am acumulat-o în decursul anilor și ținînd seama de condițiile concrete din fiecare unitate, organizațiile U.T.C. de la orașe vor trebui să organizeze săptămînal la

destinate no- tineretului în pulseze ritmul construcțiilor

foate casele de cultură și cluburile întreprinderilor seri cultural- distractive ale tineretului, iar la sate cel puțin o dată pe lună duminici cultural-sportive ale tineretului, reluînd. de asemenea, și dezvoltînd frumoasa tradiție a organizării în fiecare an, după • terminarea muncilor agricole, a 1 festivalurilor cultural-artistice și sportive ale tineretului.Cu ocazia zilei de 2 Mai — Ziua tineretului, a sărbătoririi zilei de 23 August și a altor* sărbători ale oamenilor muncii, organizațiile noastre din orașe și sate să organizeze serbări cultural-sportive, carnavaluri și alte acțiuni educative și distractive de masă care s-au dovedit că plac tineretului participînd la ele cu dragă inimă. Sîntem siguri că pentru buna reușită a acestor manifestări sindicatele, căminele culturale, organizațiile U.C.F.S., sfaturile populare vor acorda U.T.C.-ului tot sprijinul necesar.i----Este necesar să răspîndim înmai mare măsură cîntecele patriotice și revoluționare în rîndurile tineretului. Considerăm firesc ca uteciștii să le cînte Ia începutul si sfîrșitul adunărilor generale, la acțiunile de muncă patriotică ca și țla alte manifestări tinerești.
Un rol important în lărgirea o- 

rizontului de cultură al tineretului 
îl are literatura și arta. Interesul tinerilor pentru creațiile literare si artistice de diverse genuri trebuie nu numai stimulat ci și orientat. O dată cu îndemnul de a citi cît mai mult, de a asculta muzică, a viziona expoziții, spectacole, pentru a-și îmbogăți orizontul cultural și a-și satisface dragostea de frumos, tinerilor trebuie să li se dea — și prin organizația U.T.C. — ajutor în aprecierea operelor, în formarea gustului estetic, pentru a-și putea însuși ceea ce este corespunzător concepției noastre despre lume si societate, cu adevărat frumos și folositor și a-și forma ■ discernămînt.ul critic necesar sesizării neajunsurilor unor lucrări de valoare îndoielnică prin conținut și fără semnificații prin formă. Tn acest scop, organizațiile U.T.C. trebuie să inițieze mai sistematic dezbateri asupra operelor creatorilor noștri. Considerăm însă că în cadrul acțiunilor de largă ponularizare și dezbatere a creației literare-artistice. instituțiile și așezămintele de cultură, presa — pot și trebuie să acorde, de ne poziția unei înalte competențe, un ajutor mai substantial tineretului . țn. explicarea, și înțelegerea feno- I menului artistic.Ț' Tineretul nostru urmărește cu ; vie atentie, apreciază cu mîndrie patriotică creația valoroasă a întregului front artistic, operele scriitorilor, compozitorilor, nlasti- cienilor. regizorilor, a artiștilor dramatici tineri și vîrstnici. Ilustrativ nent.ru aceasta este și faptul că 1 200 000 de tineri muncitori, țărani, funcționari, iubitori ai literaturii au obținut pînă acum insigna de „Prieten al cărții" Tineretul așteaptă de la creatori noi . și valoroase opere porului în general special, în care să fără precedent al socialismului, bogata viață spirituală a celor ce muncesc. Din păcate însă, mai apar lucrări lite- rar-artistice și îndeosebi poezii despre care unii critici spun că sînt valoroase, dar care nu reușesc să emoționeze nici prin formă și nici prin conținut, nu răspund pasiunii pentru frumos a tinerilor, nu înfățișează pe măsura dimensiunilor sale realitatea zilelor noastre, bogăția și profunzimea faptelor și sentimentelor oamenilor muncii, ale tinerei generații.Tn scopul stimulării scriitorilor de a crea opere noi avînd rădăcini adînci în munca și viata tineretului, Comitetul Central a! Uniunii Tineretului Comunist va institui premii anuale, care se vor acorda pentru lucrări valoroase de proză, poezie și dramaturgie. Dovedind mai multă preocupare și spirit de inițiativă, organizațiile U.T.C. vor invita în mijlocul lor un număr din ce în ce mai mare de tineri creatori ca să le înfățișeze acestora întreaga bogăție de fapte, idei și sentimente din viața și munca tineretului.Tinerii creatori, dintre care mulți sînt uteciști, s-au dovedit deosebit de înzestrați în eforturile lor de a făuri opere de valoare în stare să slujească cu adevărat interesele poporului si să ocupe un loc de cinste în patrimoniul culturii naționale. Avem datoria să le acordăm tot ajutorul nostru multilateral.

în ansamblul muncii de educare 
a tinerilor, un rol important revi
ne „Scînteii tineretului" si 
lalte 13 publicații pentru și copii, editate de C.C. al cu un tiraj mediu lunar de pe 14 milioane exemplare. Prin activitatea desfășurată de-a lungul anilor, multe din ele și-au cîștigat pe merit prețuirea cititorilor.Acordînd mai multă atentie a- dîncirii profilului publicațiilor pentru fiecare categorie de tineri căreia i se adresează, presa pentru tineret are datoria de a-și adînci caracterul tineresc, a înlesni dezbaterea vie a problemelor esențiale din viața și activitatea concretă a tineretului, a întări legăturile cu cititorii, promovînd mai larg schimburile de opinii, răspîn- direa experienței înaintate, creația tinerilor, de a-și ridica spiritul combativ și a-și îmbunătăți necontenit conținutul de idei șî nivelul prezentării publicistice.

Cultura fizică și sportul, activitate atît de mult îndrăgită de masele de tineri, a cuprins în cadrul spartachiadelor, campionatelor școlare și universitare, al asociațiilor sportive, milioane de tineri de la orașe și sate In fiecare an. 1 000 000 țineri au cucerit pînă a- cura insigna de polisportiv : sportul devine tot mai mult un bun prieten al tineretului, un minunat mijloc de fortificare și călire a sa. La excursiile și drumețiile turistice iau parte an de an un număr din ce în ce mai mare de tineri. Fără a nega rezultatele pozitive

celor- 
tineret 
U.T.C. 
aproa-

(Continuare în pag. a V-aj

nent.ru
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CENTRAL AL U.T.C.
(Urmare din pag. a IV-a)obținute în acest domeniu, trebuie să recunoaștem că organizațiile U.T.C. nu se preocupă în suficientă măsură și nu acordă sprijinul' cuvenit organizațiilor sportive, nu desfășoară ele însele o activitate în acest domeniu, pe măsura posibilităților și sarcinilor ce le revin.Organizațiile U.T.C. vor trebui să colaboreze mai strîns cu organele U.C.F.S., cu conducerile școlilor, pentru a asigura să se desfășoare în condiții și mai bune activitatea sportivă de masă, campionatele asociațiilor sportive, din întreprinderi și de la sate, cele școlare și universitare, concursurile pentru cucerirea insignei de polisportiv de către noi mii și mii •de tineri și. tinere, acțiunile pentru formarea și dezvoltarea deprinderii de a practica în mod individual și permanent exercițiile fizice de către toți tinerii. Să acordăm totodată o mai mare atenție
Munca organizatorică, 

la nivelul sarcinilor actuale 
ale Uniunii Tineretului 

Comunist
Tovarăși,

In anii care au trecut de la Con
gresul al Ill-lea al U.T.C., Comi
tetul Central, organele și organi
zațiile U.T.C., au desfășurat o bo
gată activitate politică și organi
zatorică în vederea sporirii influ
enței organizației noastre în ma
sele largi ale tineretului, a crește
rii rîndurilor ei.în această perioadă, deși un număr însemnat de tineri depășind vîrsta utecistă au ieșit din U.T.C., organizația noastră, primind în rîndurile sale noi și puternice ’forțe tinerești s-a întărit permanent. Uniunea Tineretului Comunist cuprinde astăzi peste 2 250 000 de membri, aproximativ 55 la sută din tinerii între 14 și 28 de ani din țara noastră. Sarcina trasată de Congresul precedent ca organizația noastră să cuprindă în rîndurile sale ftiajorftatea tineretului A fost, în linii generale, îndeplinită. U.T.C. este ancorată astăzi mai puternic în toate masele principale ale tineretului : 670 000 de uteciști sînt muncitori, 720 000 țărani, a- proape 600000 elevi și studenți, 114 000 ingineri, profesori și alți intelectuali, iar restul sînt de alte profesiuni. ■■ , ,în prezent, peste 215 000 de tineri care sînt și membri ai P.C.R. muncesc în cadrul U.T.C., constituind un factor de mare însemnătate în ridicarea nivelului și conținutului întregii activități.Pretutindeni, în toate domeniile de activitate unde tineretul își desfășoară activitatea, există organizații ale U.T.C. în prezent Uniunea Tineretului Comunist cuprinde 53 000 organizații de bază, cu peste 16 000 mai multe decît la congresul precedent.Un rol important pentru îmbunătățirea continuă a muncii organelor și organizațiilor noastre în atragerea largă a masei tineretului la rezolvarea problemelor ce i-au stat în față a avut-o aplicarea cu mai multă consecvență a principiilor democrației interne. în viața organizațiilor U.T.C. Adunările și conferințele pentru dări de seamă și alegeri s-au ținut cu regularitate, constituind prilejuri de analiză multilaterală a activității organelor și organizațiilor U.T.C., de răspîndire a experienței poziti

educării politice și morale a sportivilor de performanță.Ținînd seamă de interesul deosebit' pe care-1 manifestă tinerii față de acțiunile turistice, considerăm potrivit ca U.T.C. să-și asume în viitor sarcina de a organiza turismul local la sfîrșit de săptămî- nă pentru tineret. Socotim necesară crearea în acest scop pe lîngă C.C., comitetele regionale, raionale și orășenești a unor comisii pentru turism, iar în întreprinderi, la sate, școli și facultăți a unor cercuri de turism, care să se ocupe de rezolvarea acestei probleme importante, cu sprijinul sindicatelor, O.N.T., a sfaturilor populare, conducerilor întreprinderilor și ale școlilor.
Să contribuim din plin Ia ridi

carea activității în domeniul edu
cației fizice și sportului la nivelul 
întregii dezvoltări a economiei și 
culturii țării, Ia înălțarea gloriei 
sportive a patriei noastre.

ve. A crescut numărul celor aleși în organele de conducere ale organizațiilor U.T.C. la circa 434 000 uțeciști, cu aproape 160 000 mai mult decît în anul 1960.Adunările și conferințele de dări de seamă și alegeri care s-au desfășurat în perioada premergătoare Congresului și la care au luat cu- vîntul aproape 590 000 de uteciști, au scos puternic în evidență experiența acumulată de organele și organizațiile U.T.C., rolul din ce în ce mai important pe care îl joacă Uniunea Tineretului Comunist în viața și activitatea întregului tineret.în plenarele Comitetului Central și în cadrul ședințelor Biroului său, în plenarele organelor locale ale U.T.C., au fost dezbătute cu regularitate cele mai importante aspecte ale vieții organizației și au fost adoptate măsuri menite să ridice nivelul și eficiența activității sale.
Rezultatele dobîndite de organi

zațiile U.T.C. în toate domeniile 
de activitate se datoresc faptului 
că pașii ne-au fost în permanență 
călăuziți cu grijă și dragoste pă
rintească de către partid. Indica
țiile și ajutorul concret în muncă, 
date Uniunii Tineretului Comunist 
de către conducerea partidului, de 
către organele locale de partid, au 
constituit pentru noi un îndrumar 
sigur, factorul hotăritor în orien
tarea justă a întregii noastre acti
vități, în rezolvarea practică a 
problemelor complexe pe care le 
pune munca în rîndurile tineretu
lui. Aceasta constituie și pentru 
viitor chezășia sigură a succeselor 
noastre în educarea comunistă a 
tineretului și mobilizarea Iui la 
opera de desăvîrșire a construcției 
socialismului.

Comitetul Central consideră că, 
în perioada următoare, un obiec
tiv’ important al muncii noastre 
trebuie să-l formeze îmbunătățirea 
activității politice și organizatorice 
în masele tineretului pentru creș
terea rîndurilor organizației, ast
fel ca în următorii ani, venind tot 
mai mult în întîmpinarea dorinței 
tinerilor, covîrșitoarea lor majori
tate să devină membri ai Uniunii 
Tineretului Comunist.Cea mai mare parte a celor ce vor intra în U.T.C. vor proveni 

din școlile de 8 ani, licee și școli profesionale. De aceea este necesar să acordăm o deosebită atenție muncii organizațiilor U.T.C. din școli, consolidării și creșterii rîndurilor lor, sprijinirii îndeaproape a organizațiilor de pionieri în cadrul cărora începe procesul de formare a viitorului tînăr comunist. De asemenea, va trebui să ne preocupăm în mai mare măsură de creșterea rîndurilor organizațiilor U.T.C. de la sate, de pe șantierele de construcții și din .exploatările forestiere unde o mare parte a tineretului încă nu este organizată.Organizațiilor U.T.C. au datoria de a ajuta tinerii să cunoască bine caracterul, rolul și sarcinile Uniunii Tineretului Comunist astfel, ca atunci cînd solicită primirea în U.T.C. să fie pe deplin conștienți că urmează să facă parte dintr-o organizație revoluționară de tineret, care militează, sub conducerea partidului, pentru socialism și comunism. Numărul mare de membri, pe care organizația noastră îi primește în fiecare an, ne obligă la o muncă stăruitoare de educare politică a noilor uteciști, avînd în vedere faptul că forța organizației noastre se întemeiază pe calitățile politico-morale ale membrilor ei, că în organizația U.T.C. tînărul trebuie să-și facă ucenicia revoluționară, să-și formeze înaltele trăsături caracteristice viitorului comunist. Numai în măsura în care își îndeplinește această sarcină, organizația noastră își justifică titlul de onoare de principală rezervă a partidului.
Tovarăși,Obiectivele și sarcinile noastre sint clare. Forța organizației noastre este mare, avem un activ puternic, dornic să facă totul pentru a-și îndeplini îndatoririle. Problema cea mai mare ce se pune în fața noastră este să găsim formele și metodele potrivite pentru înfăptuirea lor, să știm nu numai ce, ci 

și cum trebuie să facem pentru ca 
organizația noastră să-și îndepli
nească tot mai bine rolul deosebit 
de important ce-i revine în viața 
tineretului țării, în viața întregii 
noastre societăți.Din documentele Congresului al IX-lea al partidului nostru reiese în mod clar necesitatea ridicării nivelului calității muncii de conducere în toate domeniile de activitate. Această sarcină stă și în fața noastră.îndeplinirea ei cere să studiem mai temeinic profundele transformări ce s-au produs și se produc în viața diferitelor categorii de tineri, o dată cu schimbările petrecute în viața economică, politică și culturală a țării și trăgînd concluziile corespunzătoare să adaptăm munca noastră la cerințele vieții.Analizînd munca desfășurată, noi considerăm că principalul neajuns al activității organelor U.T.C. înce- pînd cu C.C. constă tocmai în faptul că nu cu destulă operativitate și hotărîre am luat măsurile necesare pentru înlăturarea formelor și metodelor de muncă ce nu mai corespund cerințelor, pentru extinderea acelora ce și-au dovedit viabilitatea, pentru îmbogățirea conținutului întregii activități a U.T.C. astfel, ca ea să fie tot mai interesantă, mai atractivă, pătrunsă de romantism revoluționar specific tineretului, să satisfacă tot mai deplin exigențele sporite și pe deplin îndreptățite ale uteciștilor înșiși.Este necesar ca în viitor, Comitetul Central, comitetele regionale, raionale și orășenești U.T.C. să a- corde cea mai mare atenție diversificării și diferențierii activității destinate diferitelor categorii de tineri.O situație deosebită prezintă din acest punct de vedere organizațiile noastre de la sate în care își desfășoară activitatea laolaltă tineri intre 15—28 ani și unde deosebirile în ce privește nivelurile de pregătire politică și culturală, preocupările tinerilor de vîrste și profesii diferite, ale tinerilor căsătoriți și 

necăsătoriți etc. sînt mai pregnante.îmbunătățirea muncii în acest sens cere din partea tuturor organelor și organizațiilor U.T.C. o mai bună cunoaștere a problemelor ca- re-i preocupă pe tineri, o mai largă consultare a masei uteciștilor, o receptivitate sporită față de propunerile lor și atragerea unui număr cît mai mare dintre ei la pregătirea fiecărei acțiuni.în același timp, sîntem datori să înlăturăm cu hotărîre practica de a ține numeroase ședințe la diferite nivele, adeseori numai de dragul lor, de a folosi forme și metode de muncă copiate, după cele ale organizațiilor de oameni vîrst- nici, nefirești pentru organizațiile tineretului, îngustarea sferei de preocupări aproape exclusiv spre probleme strict organizatorice ceea ce golește de conținut și rupe activitatea organizațiilor U.T.C. de preocupările reale, multiple ale tineretului.în viața organizației un rol important au adunările generale în toate organizațiile U.T.C. Acestea trebuie să devină cadrul cel mai potrivit în care fiecare utecist să-și poată exprima opiniile, gîn- durile sale despre muncă, despre viață, să-și poată spune părerea, cu privire la cele mai diferite probleme ale activității organizației din care face parte.în vederea îmbunătățirii activi- tații va trebui să promovăm cu și\ mai mare consecvență principiul muncii colective în organele de conducere, în toate verigile și în toate etapele de muncă, astfel ca hotărîrile luate să fie rodul gîn- dirii colective, să promovăm cu și mai multă consecvență în activitatea tuturor organelor și organizațiilor noastre critica și autocritica tovărășească, constructivă, exigentă și dreaptă, menită să înlăture lipsurile și să dea mai multă vigoare și forță activității organizației. Va trebui să stimulăm exigența uteciștilor în alegerea organelor conducătoare astfel încît să promoveze în funcții de conducere tineri strîns legați de mase și care și-au cîștigat prestigiu în rîndurile tineretului datorită Calităților lor politice, morale și profesionale, să atragem în . jurul organelor U.T.C. un activ tot mai larg în elaborarea măsurilor și îndeplinirea sarcinilor.Un loc deosebit de însemnat în munca organelor U.T.C. trebuie să-l ocupe și în viitor organizarea temeinică și contr.olul îndeplinirii hotărîrilor, generalizînd acele forme de control care și-au dovedit eficiența practică, curn sînt colectivele constituite pe o perioadă mai îndelungată în care, alături de activiști ai U.Ț.C. să fie solicitați să participe și reprezentanți ai sindicatelor și ai altor organizații de masă, ai diferitelor instituții cu care conlucrăm.Unul din factorii căruia i se datoresc multe din succesele înregistrate^ în munca U.T.C. este formarea în cadrul organizației noastre a unor valoroase cadre, carp nu-și precupețesc eforturile pentru a antrena masele largi ale tineretului la înfăptuirea politicii partidului. Astăzi, cînd generația tînără căreia îi este proprie setea de cunoaștere, solicită răspunsuri competente la cele mai diverse probleme, activistul U.T.C. trebuie să se distingă, printr-o tot mai temeinică pregătire politică, ideologică și culturală,, printr-o-prezență activă în viața și preocupările multilaterale ale tineretului. Răspunzînd unor asemenea cerințe, pregătirea activiștilor și îndeosebi a instructorilor care se ocupă nemijlocit de organizațiile de bază trebuie să fie efectuată diferențiat, ținîndu-se seama de probleme noi, specifice, pe care le ridică îndrumarea diferitelor categorii de organizații. Totodată timpul de muncă al activiștilor să fie în așa fel programat încît el să coincidă cu timpul liber al uteciștilor de care se ocupă, pentru a putea participa activ la organizarea diferitelor lor acțiuni tinerești.întregul stil de muncă, sfera de preocupări și conținutul activității organizațiilor U.T.C. se cer îmbunătățite fundamental astfel încît membrii organizației, toți tinerii să știe că la organizația U.T.C. găsesc răspuns la problemele economice, politice, ideologice, culturale care-f preocupă, grijă și atenție pentru problemele vieții și muncii lor, să simtă efectiv că U.T.C. se ocupă intens de organizarea folosiri utile și plăcute a timpului lor liber, că întreaga activitate a U.T.C. este pătrunsă de o atmosferă specifică unei vieți tinerești revoluționare.

Proiectul noului statut supus dezbaterii și aprobării Congresului sintetizează experiența activității desfășurate, ține seama de schimbările petrecute în viața organizației, de sarcinile trasate de cel de-al IX-lea Congres al partidului. Prevederile sale au menirea de a asigura Uniunii Tineretului Comunist cadrul necesar pentru ridicarea la un nivel superior a muncii politice și organizatorice de educare și mobilizare a tineretului la construirea socialismului Și comunismului. Este de datoria tuturor organizațiilor U.T.C. să militeze pentru aplicarea neabătută a prevederilor statutului, să desfășoare o muncă susținută pentru ca fiecare tînăr să cunoască scopul, caracterul și sarcinile Uniunii Tineretului Comunist, să formeze la toți membrii organizației noastre hotărîrea de a-și îndeplini cu răspundere și pasiune îndatoririle ce. le revin.
Avem convingerea că întregul 

nostru activ va depune eforturi 
susținute pentru ridicarea nivelu
lui muncii politice și organizatori
ce, pentru îmbunătățirea continuă 
a stilului și metodelor de muncă, 
pentru creșterea rolului și influen
ței U.T.C, în masele tineretului.

Tovarăși,După cum este cunoscut Plenara Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist din august 1965, exprimîndu-și acordul deplin cu prevederile noului statut al partidului referitor la denumirea,
Să întărim unitatea 

tineretului de pretutindeni 
în lupta pentru idealuri 

comune
Tovarăși,In zilele noastre se desfășoară în lume un adînc proces de înnoire, de transformare revoluționară a societății, caracterizat prin uriașe prefaceri social-economice, prin schimbarea raportului de forțe pe arena internațională în favoarea socialismului, democrației și păcii. Forțe uriașe, de o amploare fără precedent, în rîndul cărora tînăra generație se manifestă ca un factor tot mai activ, se ridică pe toate continentele la luptă împotriva politicii agresive a cercurilor imperialiste care încearcă să mențină și să aprindă focare de neliniște în lume, să alimenteze încordarea internațională, să înăbușe prin forța armelor mișcarea de eliberare a popoarelor.Tînăra generație a patriei noastre sprijină din toată inima politica externă a Partidului Comunist Român și a Guvernului Republicii Socialiste România care întruchipează interesele și aspirațiile fundamentale ale poporului român, slujește cauzei socialismului și păcii.Tineretul. împreună cu întregul popor, luptă pentru înfăptuirea politicii internaționale a țării noastre, a cărei temelie trainică, permanentă, o constituie stricta respectare a principiilor suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. Promovarea consecventă a acestor principii reprezintă o condiție esențială pentru dezvoltarea colaborării între state, a încrederii între popoare, pentru respectarea dreptului sacru al fiecărui popor de a-și alege nestingherit calea dezvoltării politico-sociale și economice, de a hotărî singur asupra destinelor sale.Declarația adoptată în unanimitate la O.N.U. privind promovarea în rîndurile tineretului a idealurilor de pace, respect reciproc și înțelegere între popoare — document care a fost denumit drept o „Cartă a speranței11 — este rodul inițiativei României pentru realizarea înțelegerii și apropierii între popoare.Educată de partid în spiritul internaționalismului proletar, Uniunea Tineretului Comunist pune în 

roiul și sarcinile organizației revoluționare a tineretului a hotărît schimbarea denumirii Uniunii Tineretului Muncitor în Uniunea Tineretului Comunist.Această denumire a fost îmbrățișată cu căldură de masele tineretului din țara noastră, deoarece evocă glorioasele tradiții de luptă revoluționară a tineretului condus de partidul comuniștilor din România, pentru libertate, independență națională și progres social, corespunde pe deplin caracterului și scopului organizației noastre, simbolizează idealurile comuniste în spiritul cărora ea este chemată să educe tînăra generație a țării.O dată cu aceasta apare necesitatea să se schimbe numerotarea Congreselor Uniunii Tineretului Comunist, reflectîndu-se astfel continuitatea activității organizației noastre de la înființarea sa și pînă în prezent.Conferința generală a tineretului socialist din România care a avut loc în 1922 a pus bazele organizației revoluționare marxist- leniniste a tineretului din țara noastră. De. la întemeierea sa au avut loc în ilegalitate 4 congrese ale Uniunii Tineretului Comunist, iar în perioada de la eliberarea țării 3 congrese ale Uniunii Tineretului Comunist. Ținînd seamă de aceasta C.C. al U.T.C. propune ca actualul congres să fie numerotat Congresul al VIII-lea al Uniunii Tineretului Comunist.

centrul activității sale internaționale dezvoltarea prieteniei strînse, a legăturilor frățești cu tineretul din toate țările socialiste, adueîn- du-și contribuția , la continua întărire a colaborării și unității tineretului din țările sistemului mondial socialist.Călită ea însăși în iureșul luptei revoluționare duse de popor pentru eliberarea națională și socială, U.T.C. popularizează în masele tineretului din țara noastră lupta tineretului din celelalte țări ale lumii, adîncește relațiile de cooperare și-și manifestă sprijinul și solidaritatea activă cu tineretul din Africa, Asia și America Latină, cu lupta sa plină de abnegație pe care o duce, alături de popor, pentru cucerirea și consolidarea independenței naționale, împotriva imperialismului și colonialismului, pentru pace și progres social.Alături de opinia publică mondială, poporul și tineretul român își exprimă deplina solidaritate și sprijinul hotărît cu lupta eroică a poporului și tineretului vietnamez, convingerea fermă în victoria finală a cauzei sale drepte. Condam- nînd cu toată tăria agresiunea S.U.A. în Vietnam, cerem cu hotărîre să se pună neîntîrziat capăt oricăror acțiuni de încălcare a suveranității și securității R. D. Vietnam, să se respecte prevederile a- cordului de la Geneva din 1954, să fie retrase toate trupele străine din Vietnam, iar poporul vietnamez să fie lăsat să-și rezolve singur treburile interne în conformitate cu interesele sale proprii, fără nici un amestec din afară.U.T.C. dezvoltă legăturile și contactele cu organizațiile de tineret comuniste și muncitorești, cu toate organizațiile democratice ale tineretului din țările capitaliste, a căror luptă pentru apărarea și cucerirea drepturilor politice și economice, pentru înfăptuirea năzuințelor legitime ale tineretului se bucură de sprijinul și calda noastră simpatie.Uniunea Tineretului Comunist și Uniunea Asociațiilor Studenților din Republica Socialistă România iau parte activă la realizarea programelor de activități ale F.M.T.D. și U.I.S. fiind animate de dorința de a contribui la întărirea continuă a unității și lărgirea rîndurilor acestor organizații internaționale de tineret. U.T.C. și U.A.S.R. militează pentru promovarea, în mișcarea mondială a tineretului, a 

unor relații bazate pe un profund democratism, deplină egalitate în drepturi, neamestec în treburile interne, respect reciproc, cu ferma convingere că aceasta slujește unității de acțiune.In perioada care a trecut de la ultimul Congres, Uniunea Tineretului Comunist și-a adus aportul la dezvoltarea cooperării și făurirea unității de acțiune a tineretului de pretutindeni, indiferent de concepții politice, filozofice, religioase sau afiliere internațională, pe platforma comună a luptei pentru apărarea drepturilor și satisfacerea năzuințelor sale vitale, pentru libertate și independență națională, împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru democrație, pace și o viață mai bună.în prezent Uniunea Tineretului Comunist întreține legături cu organizații de tineret din peste 80 de țări ale lumii. Manifestîndu-se ca factor activ în mișcarea mondială de tineret, U.T.C. a organizat numeroase schimburi de delegații, a participat la diferite manifestări internaționale, conferințe, congrese, seminarii, a inițiat ea însăși o serie de acțiuni printre care întîlnirea internațională consacrată schimbului de opinii in problema educării tineretului în spiritul ideilor păcii și întăririi prieteniei între popoare, întîlniri și seminarii ale tineretului și studenților din țările balcanice și ale zonei Mării Adriatice, competiții sportive internaționale și alte manifestări destinate realizării schimbului de experiență, adueîndu-și contribuția la o mai bună cunoaștere reciprocă, la întărirea prieteniei, colaborării și unității de luptă a tinerei generații, pe temelia intereselor și aspirațiilor comune.Exprimînd năzuințele tinerei generații din patria noastră, Uniunea . Tineretului Comunist va milita neobosit și își va consacra activitatea sa și pe viitor întăririi și lărgirii continue a unității de acțiune în mișcarea internațională de tineret și studenți, în lupta pentru înfăptuirea înaltelor idealuri care însuflețesc pe tinerii din lumea întreagă.
Tovarăși,Comunismul e tinerețea lumji, despre primăvară se spune că e tinerețea anului ; despre tinerețe că e primăvara vieții.Am convingerea că exprim, drasi tovarăși, sentimentele noastre, ale tuturor celor .ce ne aflăm în această sală, ale tuturor tinerilor și tinerelor care muncesc, învață, cîntă și visează pe întreg cuprinsul minunatei noastre patrii, afirmînd că în zilele tinereții anului 1966, trăim și simțim din plin splendoarea primăverii vieții și că generația noastră se îndreaptă cu pași hotărîți spre piscurile înalte și însorite ale comunismului — tinerețea omenirii.Multe generații din trecutul mai îndepărtat și mai apropiat au luptat și singerat pentru ca noi să ajungem a trăi astfel de zile. Noi, milioanele de tineri de astăzi ne exprimăm profunda admirație, respectul și recunoștința față de lupta eroică a glorioșilor noștri înaintași.în numele tuturor uteciștilor, al întregului tineret din patria noastră, făgăduim Partidului comuniștilor — mintea clarvăzătoare și cutezătoare, călăuza încercată și sigură, inima fierbinte a poporului român -— că, uniți ca un bloc de granit în jurul său, însuflețiți și conduși de el, vom duce, mai departe cu entuziasm și abnegație, ștafeta celor ce s-au jertfit pentru noi, a celor ce ne-au crescut cu dragoste și grijă părintească, spre desăvîrșirea construcției socialiste, spre înălțarea mărețului edificiu al comunismului în minunata și în veci slăvită noastră Românie.Trăiască Partidul Comunist Român, conducătorul încercaț al poporului, părintele iubit al tineretului !Trăiască scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România !Trăiască harnicul tineret al patriei noastre și organizația sa revoluționară — Uniunea Tineretului Comunist !Să se dezvolte și să se întărească unitatea tineretului lumii în lupta pentru libertate, pace și progres social !Trăiască pacea și prietenia între popoare !

(In repetate rînduri, raportul « 
fost subliniat cu vii și îndelungi 
aplauze. La încheierea raportului, 
întreaga asistență în picioare acla
mă îndelung pentru Partidul Co
munist Român, pentru Comitetul 
său Central. Minute în șir. răsună 
ovații, urale.)
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AL VIII-LEA CONGRES AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

RAPORTUL COMISIEI CENTRALE DE REVIZIE

prezentat de tovarășa Maria Apostol

Tovarăși,In perioada care a trecut de la cel de-al VII-lea Congres, Comisia Centrală de Revizie îndeplinindu-și sarcinile statutare, a verificat periodic realizarea veniturilor, utilizarea fondurilor bănești și gospodărirea bunurilor materiale ale Uniunii Tineretului Comunist și a controlat modul în care au fost rezolvate scrisorile și sesizările tineretului a- dresate Comitetului Central și organelor centrale de presă ale U.T.C.Raportăm Congresului că întreaga activitate financiară și gospodărească a organizației noastre s-a desfășurat în condițiile respectării întocmai a prevederilor statutare, a hotă- rîrilor și instrucțiunilor Comitetului Central al U.T.C.Ca urmare — continuă Raportul — au fost asigurate mijloacele bănești și materiale necesare bunei funcționări a organelor și organizațiilor Uniunii Tineretului Comunist, desfășurării unei intense activități politice și organizatorice, în rîndul maselor largi ale tineretului, pregătirii și perfecționării continue a cadrelor.Creșterea veniturilor proprii, precum și a mijloacelor financiare și materiale puse la dispoziția Uniunii Tineretului Comunist de către partid au determinat sporirea an de an 
a fondurilor financiare ale organizației noastre, care în 1965 au' fost de peste două ori mai mari decît cele realizate în anul 1959.îmbunătățirea muncii de educație comunistă, creșterea conștiinței politice și a disciplinei membrilor Uniunii Tineretului Comunist se oglindește și în faptul că majoritatea covîrșitoare a uteciști-
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Delegafi

Cuvîntul tovarășului 
Dan Marțian 

delegat al organizației orășenești București 

a U.T.C.

DISCUȚII PE MARGINEA 

RAPOARTELOR PREZENTATE

Am ascultat cu vie emoție și mare satisfacție salutul a- dresat Congresului nostru de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Cuvintele calde, aprecierile care ne dau curaj și hotărîre, sarcinile de onoare încredințate de partid organizației noastre, ne umplu de bucurie inimile, trezesc în milioanele de tineri și tinere de pe cuprinsul patriei chemarea vibrantă de a munci, împreună cu întregul popor, pentru a apropia tot mai mult prezentul României socialiste de luminile viitorului comunist.Raportul Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist a oglindit în amănunțime larga desfășurare a forțelor creatoare ale tineretului pe înaltele schele ale zi

lor își plătesc cu regularitate cotizația.Fondurile pe care le-a avut la dispoziție Uniunea Tineretului Comunist — se spune în Raport — au fost cheltuite în mod chibzuit, asigurîndu-se cu prioritate fondurile necesare pentru realizarea celor mai importante acțiuni și sectoare ale muncii U.T.C.Astfel, aproape 87% din cheltuielile efective în 1965 au fost destinate asigurării activității comitetelor regionale, raionale și orășenești U.T.C. însemnate fonduri bănești — peste 8,6 milioane lei — au fost cheltuite în anul 1965 pentru organizarea seminarii- lor cu secretarii și membrii comitetelor organizațiilor U.T.C., pentru instruirea activiștilor comitetelor regionale, raionale și orășenești ale U.T.C., precum și pentru pregătirea și perfecționarea propagandiștilor, instructorilor de pionieri și activiștilor extrabugetari.
Tovarăși,Comitetul Central al U.T.C. și presa pentru tineret primesc anual peste 20 000 de scrisori. Numărul mare de scrisori și sesizări reflectă dorința tinerilor din țara noastră de a participa și a-și aduce contribuția tot mai activă la rezolvarea treburilor de stat și obștești.în aceste scrisori tinerii muncitori, țărani și intelectuali își exprimă dragostea și recunoștința față de partid, față de patria socialistă, angajamentul de a-și închina toate forțele și entuziasmul lor tineresc înfăptuirii istoricelor hotărîri ale Congresului al IX-lea al P.C.R., cauzei de- săvîrșirii socialismului în patria noastră.

dirii României socialiste, abnegația și pasiunea cu care luptă pentru înfăptuirea politicii partidului, contribuția sa entuziastă la îndeplinirea cu succes a planului de 6 ani, la sporirea producției bunurilor materiale și spirituale.Referindu-se la prefacerile înnoitoare care au avut loc ca în întreaga țară și în orașul București, vorbitorul a înfățișat contribuția pe care și-aa- dus-o tineretul Capitalei pentru realizarea lor.Cei 184 000 de uteciști, întregul tineret al Capitalei, sub- conducerea Comitetului orășenesc al Partidului Comunist Român, a spus tovarășul Dan Marțian, se înscriu, prin munca și faptele lor, ca o prezență activă și viguroasă în toate sectoarele de activitate, îmbogățind cu trainice valori realizările din economie, ști

Ca urmare a dezvoltării conștiinței socialiste a tineretului, a creșterii spiritului său combativ, un număr însemnat de scrisori scot în evidență unele lipsuri existente la locurile de muncă, în activitatea organelor și organizațiilor U.T.C., fă- cîndu-se numeroase propuneri prețioase pentru îmbunătățirea activității în producție, ridicarea calificării profesionale a tineretului, îmbunătățirea disciplinei, pentru creșterea nivelului muncii organizației noastre corespunzător sarcinilor actuale.Pe baza verificărilor făcute, precum și a analizei documentelor existente la Comitetul Central al U.T.C., Comisia Centrală de Revizie apreciază că munca cu scrisorile s-a îmbunătățit. Comitetul Central, comitetele regionale, raionale și orășenești ale U.T.C.. presa pentru tineret și copii acordă atenție sporită rezolvării operative și cu grijă a scrisorilor și sesizărilor tinerilor. Există o evidență clară, care oferă posibilitatea urmăririi felului în care scrisorile și sesizările primite sînt rezolvate. Menționăm că marea majoritate a sesizărilor și scrisorilor tinerilor au fost soluționate de organele U.T.C. în termenul prevăzut în hotărî- rile partidului și guvernului.In munca de rezolvare a scrisorilor se mai manifestă si unele deficiențe. Astfel, la unele comitete regionale ca : Banat, Brașov, orașul București există uneori întîrzieri în rezolvarea scrisorilor și în unele cazuri nu se comunică tinerilor care au scris, modul de soluționare a problemelor ridicate.Numărul mare de scrisori adresate de către tineri organelor Uniunii Tineretului Comunist — se arată în Raport

Congres 

ință, învățămînt, cultură și artă. Evidențiind participarea în procesul de producție a celor peste 60 000 tineri muncitori și aproape 4 000 de tineri ingineri și tehnicieni, membri ai organizațiilor U.T.C., din întreprinderile industriale ale Capitalei, vorbitorul a arătat pe larg preocuparea Comitetului orășenesc al U.T.C. de a orienta activitatea sa, a organelor și organizațiilor U.T.C. spre continua îmbunătățire a educației tineretului în spiritul dragostei față de muncă, spre mobilizarea tinerilor muncitori în întrecerea socialistă, stimularea simțului de răspundere și interesului acestora pentru bunul mers al tuturor treburilor întreprinderii.împletirea acțiunilor specifice ale organizațiilor U.T.C. cu măsurile stabilite de conducerile tehnice ale întreprinderilor, sindicate și ceilalți factori de răspundere, întîl- nirile tinerilor muncitori, cu cadrele tehnice, popularizarea metodelor noi de muncă, a experienței fruntașilor, au fost citate ca metode de lucru ale organizațiilor U.T.C. care au făcut ca în multe colective, la sfîrșitul anului, numărul tine

— constituie o manifestare a încrederii tineretului în organizația sa revoluționară. Ilus- trînd preocupările majore ale tineretului, scrisorile și sesizările contribuie la cunoașterea de către organele U.T.C. a problemelor legate de viața și activitatea maselor largi ale tineretului. De aceea este necesar ca pe viitor să acordăm o și mai mare atenție studierii și rezolvării cu răspundere și operativitate a problemelor semnalate.
Tovarăși,Constatările Comisiei Centrale de Revizie, în urma verificărilor efectuate, au fost prezentate Comitetului Cen- ‘ trai al U.T.C. care de fiecare dată a luat măsurile corespunzătoare.Activitatea Comisiei Centrale de revizie ar fi fost mai rodnică dacă toți membrii săi și-ar fi adus contribuția cuvenită la îndeplinirea sarcinilor încredințate. Comisia Centrală de Revizie pe care o va alege Congresul va trebui să dea dovadă de exigență sporită în rezolvarea sarcinilor ce-i revin, în vederea îmbunătățirii permanente a activității U.T.C.Sîntem ferm convinși că lucrările Congresului, hotărî- rile care vor fi adoptate, vor duce la mobilizarea și mai activă a tineretului la lupta întregului popor pentru îndeplinirea marilor obiective trasate de cel de-al IX-lea Congres al partidului pentru de- săvîrșirea construirii socialismului, pentru înflorirea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.

rilor fruntași în producție să se ridice la aproape jumătate din cei distinși cu acest titlu, iar lunar să fie evidențiați în întrecerea socialistă pentru pasiunea, competența și răspunderea în muncă aproape 18 000 de tineri.în continuare, vorbitorul a înfățișat experiența unor organizații U.T.C. în mobilizarea tinerilor la îmbogățirea și perfecționarea cunoștințelor tehnice și profesionale ale tinerilor muncitori, ingineri și tehnicieni, preocupare în a- cest domeniu care a contribuit la cuprinderea în formele de ridicare a calificării profesionale și de specializare, în prezent, a 40 000 de tineri muncitori și tehnicieni.Viața arată însă că în acest domeniu preocupările tinerilor nu se opresc aici, a spus tovarășul Dan Marțian. Apreciem experiența pozitivă pe care au acumulat-o organizațiile U.T.C. de la Uzinele „23 August", Fabrica de mașini u- nelte și agregate, Uzinele de mașini electrice, Uzinele Vulcan etc., care au organizat simpozioane și expuneri în legătură cu cele mai noi realizări din știință și tehnică, acțiuni de popularizare a lite-' 

raturii tehnice, schimburi de experiență, demonstrații practice la noile mașini și instalații de înaltă productivitate, concursuri pe meserii. în a- ceastă pregătire își găsește explicația marea contribuție a tineretului bucureștean la realizarea înainte de termen și la toți indicatorii, a planului de stat pe 1965, la asimilarea în fabricații in șesenal a circa 900 de tipuri de mașini și instalații care, în cea mai mare parte, se situează prin performanțele obținute la nivelul tehnicii moderne.Și în Capitală, ca pretutindeni în țara noastră, e o efervescență a muncii, o continuă străduință spre mai bine, spre autodepășire — a spus în cuvîntul său vorbitorul.Construcția și dezvoltarea industrială a Capitalei atrag spre fabrici și uzine noi contingente de tineri. In ultimii 6 ani au intrat în industria bucureșteană peste 20 000 absolvenți ai școlilor profesionale. Ei se alătură trup și suflet noii vieți, procesului de producție.Sarcina subliniată în raport de a ne îndrepta atenția spre tinerii muncitori care pășesc pentru prima dată în uzine, de a-i ajuta să deprindă în cel mai scurt timp meseria, o considerăm deosebit de importantă și ea va constitui una din preocupările de bază ale muncii noastre. In același timp credem că se impune ca și ministerele, conducerile întreprinderilor, sindicatelor să rezolve cu mai multă operativitate și atenție unele probleme legate de activitatea tinerilor muncitori.în continuarea cuvîntului, vorbitorul a prezentat cîteva din măsurile luate de Comitetul orășenesc București al U.T.C. pentru dezvoltarea spiritului de disciplină și răspundere în muncă al tinerilor, promovarea exigenței față de îndeplinirea exemplară a sarcinilor de producție, arătînd că vor fi ajutate mai mult și în mod diferențiat organizațiile U.T.C. din întreprinderile nou intrate în funcțiune, că grija pentru generalizarea experienței pozitive din munca organizațiilor U.T.C. din industrie va constitui obiectul unei și mai mari preocupări.In ultima parte a cuvîntului său, tovarășul Dan Marțian, a spus : însuflețit de perspectivele viitorului luminos al patriei, sub grija părintească a partidului, în țara noastră crește și se formează un tineret cu un larg registru de
Cuvîntul tovarășului 

loan Dordea
delegat al organizatei regionale Hunedoara 

a U.T.C.Vin din Hunedoara, din orașul flăcărilor nestinse, din inima caldă de oțel a patriei să aduc celui de al VIII-lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist cuvîntul celor 6 500 tineri fumaliști, oțelari și laminatori încadrați în organizația noastră.Alegîndu-mă ca reprezentant al lor la acest Congres, tinerii siderurgiști, care plămădesc și modelează oțelul, mi-au cerut să raportez Partidului Comunist Român, Congresului {Uniunii Tineretului Comunist că, împreună cu tovarășii lor de muncă mai vîrstnici, au dăruit patriei de la începutul anului, prin munca și entuziasmul lor peste 6 000 tone oțel în contul angajamentului luat în cinstea celei de a 45-a aniversări a Partidului Comunist Român.Doresc să arăt Congresului — a spus vorbitorul — că în cadrul Combinatului siderurgic Hunedoara 70% din totalul muncitorilor și tehnicienilor sînt tineri; în numeroase secții media de vîrstă a sala- riaților este sub 30 de ani.Pentru ca tineretul să reușească să pătrundă cît mai repede și mai temeinic în tainele meseriei de oțelar, să-și aducă astfel în tot mai mare măsură contribuția sa, organizația Uniunii Tineretului Comunist s-a preocupat ca valoroasa experiență acumulată de muncitorii vîrstnici să devină un bun și al celor tineri.Pornind de la faptul că a- ceastă experiență se poate a- cumula numai în procesul muncii, la propunerea organizației Uniunii Tineretului Comunist, tinerii cu mai puțină experiență care întîmpi- nau unele greutăți în realizarea sarcinilor de plan, cît și tinerii absolvenți ai școlilor profesionale au fost repartizați pe lîngă muncitorii vîrstnici cu îndelungată experiență în producție. Sub îndrumarea comitetului de partid au fost organizate întîlniri ale muncitorilor vîrstnici cu tinerii, schimburi de experiență, adunări pe blocuri de cuptoare, unde muncitori cu înaltă calificare ca Ștefan Tripșa, Aurel Stanciu, Roman Gheorghe și alții au împărtășit din experiența acumulată, demon- strînd practic, pe înțelesul tinerilor, cum poate fi scurtată durata de elaborare a șarjelor prin intensificarea procesului de topire și evitarea uzurii premature a cuptorului. Rezultatul acestor acțiuni, îmbinate cu cunoștințele acumulate în școala profesională și în cursurile de ridicare a calificării se oglindește în faptul că muncitori tineri ca: Rațiu Cornel, Grigorescu Cornel, Stănescu Grigore, Ne- delcu Ion și alții sînt în prezent în fruntea unor echipe 

sensibilitate, receptiv la tot ceea ce este nou, înaintat, dornic de a învăța, de a cunoaște, de a crea, hotărît să dăruiască înfăptuirii aspirațiilor poporului anii clocotitori și frumoși ai tinereții. Folosind largile posibilități pe care le oferă orașul București, datorită diversității instituțiilor de învățămînt și cultură pe care le are, prezenței unor creatori valoroși în toate domeniile artei și culturii — numeroase organizații U.T.C. din Capitală au reușit, prin acțiuni variate și interesante, să imprime vieții culturale a uteciștilor o atmosferă vie, să-i asigure un conținut bogat, oglindind valorile tezaurului artistic național și universal, realizările de seamă ale culturii noastre noi, influențînd astfel formarea conștiinței socialiste, a profilului spiritual al tînăru- îui zilelor noastre.Considerăm de mare importanță pentru viitoarele progrese ale muncii organizației noastre orășenești sarcinile cuprinse în raportul Comitetului Central cu privire la necesitatea diversificării și diferențierii activității în raport cu preocupările diferitelor categorii de tineri, pentru a le imprima un caracter interesant, atractiv, pătruns de romantismul revoluționar specific tineretului. Preocupîndu-ne de îmbogățirea conținutului de idei al întregii noastre activități vom ajuta organizațiile U.T.C. să întreprindă acțiuni eficace și interesante, în care tinerii să găsească oglindite interesele și aspirațiile lor de cunoaștere a istoriei și tradițiilor revoluționare ale poporului nostru, a culturii și artei sale multiseculare, de înțelegere a problemelor politicii partidului și statului nostru, a sarcinilor mărețe ce le revin în opera de desăvîr- șire a construcției socialismului.In încheierea cuvîntului, tovarășul Dan Marțian a spus : în numele marii fericiri de a trăi și munci într-o patrie liberă, frumoasă și tot mai prosperă, toți uteciștii, întregul tineret al Capitalei se angajează să muncească în așa fel încît să răspundă „prezent" la toate chemările partidului, să pună în slujba îndeplinirii aspirațiilor și idealurilor poporului nostru nesfîr- șita dragoste care ne leagă pe toți de Partidul Comunist Român, de patria noastră scumpă — Republica Socialistă România.

de oțelari, furnaliști, laminatori, conducînd cu pricepere elaborarea șarjelor la cuptoarele Siemens Martin de 400 tone, la furnalele de 700 și 1 000 m.c. la liniile de laminare.De la tovarășii mai vîrstnici, de la comuniști, noi, tinerii, am învățat nu numai cum să ne perfecționăm în producție, dar și cum să ne comportăm în timpul liber, în societate, în familie. Experiența lor de viață reprezintă pentru noi un exemplu pe care ne străduim să-1 urmăm.Am reținut ca fiind deosebit de importantă ideea din raportul Comitetului Central ca organizațiile Uniunii Tineretului Comunist să acorde pe viitor o atenție sporită problemelor de organizare a producției, a locurilor de muncă, respectării întocmai a disciplinei tehnologice. In legătură cu aceasta aș vrea să arăt că atunci cînd organizația noastră a avut în atenție asemenea probleme a reușit să-și a- ducă contribuția la remedierea neajunsurilor manifestate în organizarea producției în unele sectoare.De pildă, Ia oțelăria electrică, ale cărei produse prezintă o deosebită importanță, s-au manifestat o serie de deficiențe concretizate în nerea- lizarea sortimentelor planificate, a calității oțelurilor. Organizația U.T.C., cu ajutorul organizației de partid și al conducerii secției respective, a organizat cu tinerii o consfătuire în care s-au dezbătut măsurile ce trebuie luate pentru înlăturarea neajunsurilor, creșterea răspunderii tinerilor pentru realizarea sarcinilor la un înalt nivel calitativ. Ca urmare, s-a propus o repartizare mai judicioasă a tinerilor pe schimburi și locuri de muncă, asigurarea secției cu cadre calificate în meseriile de oțelari, lăcătuși și electricieni. Toate acestea au contribuit la îmbunătățirea activității oțe- lăriei electrice și sporirea a- portului tinerilor în această direcție.Avînd far călăuzitor Directivele celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, care au deschis tineretului drum larg de afirmare, noi, tinerii Hunedoarei — a spus în încheiere vorbitorul — ne angajăm în fața celui de al VIII-lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist că, sub îndrumarea organizațiilor de partid, vom depune toată străduința, priceperea, hărnicia, și entuziasmul nostru pentru a ne aduce și pe mai departe contribuția la industrializarea socialistă, baza dezvoltării e- conomiei naționale, a independenței și suveranității patriei noastre.

Cuvîntul tovarășului 
Mihai Vasile 

delegat al organizației regionale Suceava a U.T.C.Cu ani în urmă, prin 1952, s-au ivit pe valea Bistriței primii geologi. Odată cu geologii, acești îndrăzneți și lucizi căutători de comori, au sosit și cei dintîi mineri. O mare parte dintre ei erau tineri veniți din toate colțurile regiunii Suceava, mulți nu. se mai ocupaseră cu mineritul, dar au venit cu dragă inimă pentru ca, alături de cei cu experiență în această meserie, să smulgă din adîncurile munților zăcămîntul pe care-1 ascundeau — minereul cuprifer.De atunci, a trecut mult timp, perioadă în care minerii și geologii și-au extins activitatea, au săpat șanțuri și puțuri, au tăiat drumuri de munte pe care au urcat mașini și utilaje, au săpat un tunel de peste 6 km., au deschis galerii la toate orizonturile. Astăzi, cînd are loc Congresul Uniunii Tineretului Comunist, exploatarea minieră de la Leșul Ursului dă cupru pentru uzinele metalurgice de mai bine de 8 luni; și se cuvine să amintesc, că prin munca avîn- tată a întregului colectiv, a muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor, exploatarea minieră de la Leșul Ursului a început să producă cu 4 luni înainte de termenul stabilit. La punerea în valoare a acestui zăcămînt, folosind cu pricepere utilajele și mașinile din dotare, aplicînd metode avansate de construcție minieră, o contribuție de seamă și-au a- dus-o și cei peste 300 tineri din organizația noastră.Aș vrea să subliniez, de a- semenea, rezultatele asemănătoare obținute la construcția tunelului „Aluniș" care a fost străpuns cu 3 luni înainte de data planificată și astfel s-a asigurat transportul minereului cuprifer pînă la stația de flotație de la Tarnița. Stația aceasta de toată frumusețea este dotată cu mașini și agregate moderne — toate realizate la noi în țară.In legătură cu strădania minerilor de la Leșul Ursului — a arătat în continuare vorbitorul — este grăitor faptul că în anul 1965, pentru merite deosebite, un număr de peste 100 muncitori au primit titlul
Cuvîntul tovarășului
Constantin Preoteasa

delegat al organizației regionale Argeș a U.T.C.Cu adîncă emoție vreau să împărtășesc participanților la Congres cîteva din succesele, preocupările și năzuințele tinerilor constructori de pe șantierul hidrocentralei „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ de pe Argeș.Cu 5 ani în urmă, partidul nostru a pus în fața a mii de constructori •— muncitori, ingineri, tehnicieni, vîrstnici și tineri — sarcina de a dăltui în piatră perla șesenalului; și, iată, peste cîteva luni, în toate colțurile țării ea va iradia lumina smulsă din apele celor nouă rîuri înfrățite.Școala uriașă a acestui șantier cu amfiteatre pe vîrfurile prăpăstioase ale munților sau în obscurele galerii subterane, cu profesori dîrzi și experimentați, cu probleme ridicate de presiunea straturilor geologice, a apei, a gazelor, ne-a fost de folos, ne-a călit. Peste o mie de tineri, sosiți pe șantier fără o meserie de bază, au devenit mineri, dulgheri, be- toniști, mecanici, electricieni. Mulți dintre aceștia sînt astăzi constructori de nădejde, șefi de echipe sau brigăzi, viitoare cadre pentru noile șantiere. Pe toți acești tineri îi vom găsi mîine pe viitoarele șantiere hidroenergetice prevăzute în planul de 10 ani, privind electrificarea țării —• la Lotru, Olt, Dunăre, Sebeș și Someș — și sîntem convinși că și acolo vor depune toate eforturile pentru a fi la înălțimea sarcinilor mărețe care le vor fi încredințate.Organizația U.T.C. de pe șantierul nostru a cultivat neîncetat la tineri respectul și dragostea pentru muncă, nesecata dorință de cunoaștere, dorința vie de a fi la înălțimea încrederii acordate. Rodul acestei munci de educație poate fi ilustrat cu sute de exemple de eroism, de abnegație, de dăruire pasionată, comunistă. Sute de tineri mineri au lucrat la excavarea munților, agățați cu funii ore în șir deasupra prăpăstiilor. De mii de ori au parcurs be- toniștii, cărăușii văzduhului, distanța dintre o coastă și alta a muntelui, la înălțimi amețitoare pentru a aduce betonul, turnat apoi în corpul barajului. în galeriile de la Rotunda și Vîlsan tinerii au muncit eroic, alături de vîrstnici, pentru a infringe presiunile rocilor sau ale torentelor de apă. Munca lor a permis ulterior aplicarea unor metode moderne de lucru care au condus Ia obținerea unui avansament simțitor sporit. Am căpătat o experiență valoroasă în acest gen nou de lucrări și avem 

de „Fruntaș în întrecerea socialistă" dintre care 65 sînt tineri, membri ai organizației Uniunii Tineretului Comunist.In activitatea noastră pentru mobilizarea tineretului la realizarea și depășirea sarcinilor de plan, pentru dezvoltarea a- titudinii noi față de muncă, am folosit mai multe forme și metode. Mulți tineri venind de prin toate obcinele Sucevei și chiar de mai departe, au dat pentru prima dată piept cu mineritul. Pentru a le forma deprinderile muncii noastre, pentru a le educa totodată dragostea față de această profesiune frumoasă, mult prețuită de întregul popor, i-am repartizat să muncească pe lîngă muncitori vîrstnici, comuniști cu îndelungată experiență, buni educatori și, de asemenea, pe lingă uteciști cu o bună calificare. Aceasta a avut ca rezultat faptul că, în- vățînd de la cei mai buni, noii veniți au început să iubească mina și mineritul. Pentru că unele manifestări de indisciplină provocau totuși neajunsuri muncii noastre, am ținut adunări generale de U. T. C. deschise. Aici, în discuții tovărășești, au înțeles mulți dintre noii mineri necesitatea respectării întocmai a disciplinei, a regulilor de conduită și a programului de lucru.Grija cu care sîntem îndrumați și ajutați de organizațiile de partid, măsurile amintite au făcut ca activitatea tinerilor noștri să se îmbunătățească simțitor. Și pe viitor, așa cum a arătat raportul Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, va trebui să dăm o deosebită atenție educării multilaterale a tinerilor recent intrați în cîmpul muncii, ajutîndu-i să-și însușească pe deplin nobilele trăsături morale ale clasei noastre muncitoare.Vreau să încredințez conducerea scumpului nostru partid că indicațiile prețioase cuprinse în cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, vor constitui pentru noi directive în munca viitoare; ele ne dau un imbold, ne însuflețesc în activitatea noastră ca tineri comuniști.

datoria să împărtășim, să generalizăm și să ducem mai departe pe alte șantiere cunoștințele dobîndite la școala Argeșului.în procesul complex al muncii de pe șantier datorăm nespus de mult organizației de tineret, îndrumată permanent de comitetul de partid. Pe șantiere și loturi s-au folosit forme interesante și variate de educație, de stimulare a spiritului creator, de pregătire profesională.Tinerii constructori au participat la ziua inginerilor și tehnicienilor, organizată periodic, în care se dezbăteau teme legate de procesul de producție, de introducerea progresului tehnic. întîlnirile dintre veteranii șantierului și tineri, întîlnirile cu inovatorii, cu fruntașii în întrecerea socialistă, diferitele concursuri sau vizite, conferințele — toate au dus la închegarea colectivelor de tineri, la dezvoltarea pasiunii și dragostei acestora pentru meseria de constructor.învățînd neîncetat, tinerii au ajuns să cunoască amănunțit tehnologia construcțiilor, au reușit să execute lucrări la timp și de calitate, aducîn- du-și o contribuție de preț la scurtarea termenului de dare în folosință a hidrocentralei.în continuare, vorbitorul a spus : Din experiența muncii noastre pe acest mare șantier se desprind însă și cîteva probleme care merită a fi dezbătute. Aș vrea să semnalez două din ele.Orice șantier industrial de proporții exercită o atracție de magnet pentru mii și mii de tineri. Sosiți la locul de muncă și lovindu-se de o serie de greutăți, inerente oricărui început, unii din acești tineri, insuficient căliți în muncă, pornesc spre alte locuri. Din acest motiv există pe șantiere o fluctuație de cadre. Se poate împiedica acest fenomen ? Sînt convins că da. Pentru aceasta, organizațiile U.T.C. trebuie să depună o muncă mai intensă, mai diferențiată, de atragere a acestor tineri pe șantier. Se pot organiza discuții în care să li se precizeze caracteristicile locurilor de muncă, să Ii s« împărtășească experiența celor mai vîrstnici, avantajele permanentizării, să fie atrași Ia cursurile de calificare în meseria pe care o îndrăgesc și multe altele. Se pot crea în felul acesta cadre bine pregătite.O a doua problemă : se știe 
(Continuare in pag a Vll-a)



AL VIII-LEA CONGRES AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ln timpul fi In pauza lucrărilor Congresului Foto: I. CUCU

(Urmare din pag. a VI-a) că condițiile de confort și recreative existente pe un șantier au un specific deosebit. Hidrocentralele se construiesc în creierul munților. Este însă tot atît de adevărat că depinde în mare măsură de eforturile organizației U.T.C., în colaborare cu organizațiile sindicale, ca întărirea bazei materiale și o mai bună organizare să ducă, chiar pe șantierul cel mai îndepărtat, la o activitate cultural - sportivă mai eficientă, la condiții de viață cît mai corespunzătoare. Acest lucru s-a realizat pe șantierele de la Argeș.Sarcina trasată de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român constructo
Cuvîntul tovarășului 

Ion Popa 
delegat al organizației orășenești București 

a U.T.C.Ca delegat al tineretului marii uzine constructoare de mașini „23 August" din Capitală, permiteți-mi să exprim de la această tribună devotamentul și recunoștința noastră față de Partidul Comunist Român, față de Comitetul său Central, pentru viața demnă, plină de bucurii și satisfacții pe care o trăim, pentru perspectivele tot mai luminoase de viitor ce ne-au fost deschise.Temelie sigură a progresului neîntrerupt al patriei, a asigurării independenței și suveranității naționale, politica consecventă de industrializare socialistă a țării, de dezvoltare cu precădere a industriei grele și, în special, a industriei constructoare de mașini deschide largi perspective ridicării României socialiste la un înalt nivel de civilizație și bunăstare.Uzinei noastre i-a revenit sarcina de a realiza un număr mare de agregate și utilaje necesare marilor obiective industriale de la Galați, Hunedoara, Reșița, uzinelor „de a- luminiu și alumină de la Slatina și Oradea, utilaje de înaltă tehnicitate pentru industria chimică, locomotive Diesel, motoare, precum și produse destinate exportului. Este o mîndrie pentru tinerii noștri, care reprezintă aproape jumătate din numărul sa- lariaților, că alături de întregul colectiv al uzinei, își aduc contribuția la realizarea unor asemenea produse de înaltă tehnicitate.Aflîndu-se permanent în a- tenția conducerii de partid și de stat, uzina noastră, în viitorii cinci ani va căpăta o nouă înfățișare. Cele 500 000 000 lei alocați ca fond de investiții vor permite mărirea capacităților de producție și înzestrarea cu cele mai moderne mașini și utilaje. Marca fabricii noastre o vor purta locomotive Diesel, motoare ce vor extrage de la mari adîncimi țițeiul, compre- soare de mare capacitate, mecanisme grele destinate înzestrării noilor obiective industriale, precum și produsele pentru export.Noi considerăm că îndeplinirea multiplelor sarcini care stau în fața organizației, depinde în primul rînd de modul în care ne organizăm munca, de nivelul și conținutul întregii noastre activități. De aceea, comitetul U.T.C. desfășoară o intensă muncă politico-educativă pentru însușirea politicii partidului, ridicarea conștiinței socialiste și formarea unor profunde convingeri comuniste la tineri.Referindu-se la măsurile întreprinse de organizația U.T.C., vorbitorul a spus în continuare : Un loc important în activitatea noastră educativă l-a ocupat mobilizarea tineretului în acțiunea de ridicare a calificării profesionale.Așa cum sublinia raportul 

rilor noștri, ca în acest an Hidrocentrala „Gheorghe Gheor- ghiu-Dej" să intre în funcțiune cu întreaga capacitate a însuflețit pe tinerii noștri constructori.Dragostei nețărmurite pe care ne-o poartă partidul, concretizată și prin recenta hotă- rîre, ca în penultima duminică a lunii iulie din fiecare an să se sărbătorească „Ziua constructorului" — noi, tinerii constructori ai hidrocentralei, asemenea întregului tineret al patriei noastre, îi vom răspunde printr-o totală dăruire a muncii, printr-o pasiune și competentă mereu sporite, pentru realizarea sarcinilor trasate de partid în noua și măreața etapă în care am intrat.

prezentat Congresului, înzestrarea întreprinderilor cu mașini și utilaje de înaltă tehnicitate, cum este cazul și în uzina noastră, continua îmbunătățire a calității produselor. creșterea productivității muncii necesită perfecționarea permanentă a cunoștințelor tehnice și a experienței practice. îndeosebi a tinerilor, pentru a folosi cu maximum de randament și pricepere a- ceste utilaje și agregate moderne.Tinînd seama de experiența anilor trecuți, organizația U.T.C. a venit cu propuneri care au contribuit la îmbunătățirea activității cursurilor de ridicare a calificării și de specializare, organizate de conducerea administrativă și comitetul sindicatului, pentru atragerea la acestea a unui număr mai mare de tineri. în prezent, cursurile sînt frecventate de peste 1 800 de tovarăși. Acestea sînt organizate diferențiat, avîndu-se în vedere specificul meseriei, nivelul de pregătire, complexitatea cunoștințelor și deprinderilor ce trebuie însușite.în mod deosebit ne-am preocupat de pregătirea tinerilor ce urmează să lucreze cu noile agregate și utilaje, în acest scop, comitetul U.T.C. pe uzină a făcut o seamă de sugestii pentru îmbunătățirea tematicilor și programelor, iar conducerea administrativă a numit cadrele tehnico-ingine- rești cu o bună pregătire, care conduc cu pricepere aceste cursuri.Relatînd și alte măsuri întreprinse — demonstrații la locul de muncă, concursuri „Cine știe meserie, răspunde", popularizarea cărții tehnice, — vorbitorul a spus în încheiere :O grijă permanentă acordă organizația U.T.C. celor 1 300 de viitori muncitori care urmează în prezent școala profesională. Ne-am preocupat de îmbunătățirea continuă a muncii politico-educative în rîndurile elevilor pentru a le dezvolta răspunderea față de pregătirea lor temeinică din punct de vedere profesional. Trebuie să spunem însă, că în activitatea grupului școlar e- xistă și unele neajunsuri. A- cestea se datoresc, așa cum s-a arătat și în raport, pe de o parte faptului că există încă un număr de discipline neacoperite cu manualele necesare, iar pe de altă parte defectuoasei organizări a practicii în producție.Asigurăm încă odată Congresul că organizația noastră, tineretul de la Uzinele „23 August", sub îndrumarea și conducerea permanentă a comitetului de partid, nu vor precupeți niciun efort pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de partid, pentru desăvârșirea construcției socialiste în patria noastră, pentru transpunerea în viață a ho- tărîrilor ce vor fi adoptate de cel de-al VlII-lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist.

Cuvîntul tovarășului 
Ion State

delegat al organizației regionale Brașov a U T C.O puternică emoție mi-au prilejuit cuvintele tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, care exprimă înalta prețuire acordată de partid organizației revoluționare a tineretului, înfățișîndu-ne importante sarcini pentru îndeplinirea cărora urmează să ne dedicăm întreaga noastră energie și pasiune, talentul și priceperea.Eu sînt inginer constructor de tractoare într-o uzină astăzi cunoscută în multe țări ale lumii. Doresc ca de la a- ceastă înaltă tribună să vă spun cîteva cuvinte privitoare la felul cum ne petrecem timpul liber și aceasta nu pentru că noi nu am avea ce spune despre activitatea productivă a tinerilor. Recent, colectivul uzinei noastre a primit pentru a 21-a oară „Steagul roșu" de întreprindere fruntașă pe ramură, ceea ce este desigur semnificativ pentru felul cum ne organizăm și desfășurăm noi munca. Vorbesc, totuși, despre timpul liber, în strîn- să legătură cu activitatea productivă, cu produsul asupra căruia ne-am pus pecetea pasiunii, hotărîrii și energiei noastre. Experiența activității organizației U.T.C., în folosirea judicioasă și instructivă a timpului liber. în ciuda unor lipsuri pe care considerăm că trebuie să le remediem, se dovedește utilă, în primul rînd, pentru că se întemeiază pe atragerea unui număr cît mai mare de tineri în acțiuni cui- tural-artistice și educative diferențiate. In formațiile noastre artistice (formația de dansuri populare, de muzică u- șoară și populară, corală, brigăzile artistice de agitație si cercurile existente în uzină, activează peste 1 000 tineri. Ceilalți aproape 4 000 de tineri se întrec pe terenurile de sport, sînt spectatorii noștri activi și exigenți care ne susțin sau ne critică, cu care discutăm și ne propunetn acțiunile viitoare. Ei sînt aceia care prin sugestii, au făcut ca simpozionul ..Tractorul românesc pe meridianele globului" să se impună ca o manifestare periodică de mare interes, datorită varietății și multitudinii de mijloace artistice folosite.Vorbind despre necesitatea de a construi mașini mereu mai bune, la nivelul tehnicii mondiale, ne-am gîndit să îmbinăm acțiunile dedicate perfecționării noastre profesionale cu „excursii imaginare" pe harta lumii, conduse de specialiștii uzinei, care însoțesc tractoarele românești peste hotare.Acest gen de călătorii se adaugă celor făcute de tinerii diferitelor secții pe meleagurile patriei, în uzinele și combinatele acesteia. O altă activitate mult îndrăgită de ti
Cuvîntul tovarășului 

Andrei Dobrică
delegat al organizatei regionale Dobrogea a U.T.C.Am ascultat cu deosebit interes raportul prezentat Congresului cît și cuvîntul dele- gaților, dornic să aflu modul în care tineretul ce lucrează în S.M.T., G.A.S. și cooperativele agricole, își îndeplinește sarcinile ce-i revin, formele și metodele de muncă ale organelor și organizațiilor U.T.C. Voi încerca să împărtășesc și eu delegaților felul în care tinerii din cooperativa agricolă de producție Nuntași, raionul Istria, în special cei din sectorul zootehnic, muncesc pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin.Obținerea de producții mari,— a spus vorbitorul — creșterea veniturilor din sectorul zootehnic — ca și din toate sectoarele producției agricole— se pot realiza cu oameni bine pregătiți. De aceea, noi am acordat importanta cuvenită participării tinerilor la cursurile zootehnice. Periodic, comitetul U.TC. poartă discuții atît cu tinerii cît și cu lectorii acestor cursuri, asupra felului cum sînt însușite și a- 

neri este aceea desfășurată în cadrul cinecliibului și cercurilor de educație estetică. Asupra filmelor vizionate, pieselor de teatru, asupra audițiilor muzicale se fac largi dezbateri cu tinerii, organizăm întîlniri cu oameni de artă și cultură, cultivăm prin asemenea mijloace exigența, discernămîntul tinerilor în a- precierea valorilor de cultură și artă, organizăm carnavaluri. seri ale tineretului, reuniuni pe teme de morală, ilustrate cu exemple concrete din activitatea noastră. De o participare largă se bucură cercurile fotografilor amatori, de pictură și sculptură, cercul literar. Expozițiile volante ale pictorilor amatori au trezit curiozitatea tinerilor din diferite secții, unde autorii lucrărilor prezentate și-au dezvăluit „tainele" pasiunii lor, explicînd ceea ce cu dalta și penelul au creat.Vorbitorul a spus în continuare : Vă veți pune desigur o întrebare : cum de am reușit să avem toate aceste preocupări în domeniul cultural- artistic, peste 1 000 tineri artiști amatori, aproape 4 000 de spectatori ?Totul a pornit de la o anchetă a comitetului organizației U.T.C în rîndul tinerilor, cu scopul de a cunoaște preferințele lor, aptitudinile, gîn- durile și aspirațiile lor privind activitatea culturală. Ancheta întreprinsă ne-a ajutat să înțelegem mai bine felul cum ar trebui organizate acțiunile menite să sprijine tinerii în activitatea profesională. în așa fel îneît timpul lor liber să fie plăcut, util, să-i ajute să-și formeze o personalitate puternică cu un larg orizont politic, ideologic, cultural.Dorințele tinerilor le-am cunoscut în urma răspunsurilor primite prin ziar, stația de radioficare, gazeta de perete și prin organizațiile de bază. Acesta a fost de fapt punctul de plecare către tot ceea ce, în mod obișnuit, numim diferențierea muncii. Comitetul organizației U.T.C. consultă, în fond, exigentele, talentul și preocupările tinerilor, cunoaște preocupările și cerințele întregului colectiv.Experiența acumulată de activul nostru mă determină să consider că o astfel de practică stimulează nu numai participarea numerică a tinerilor la acțiunile întreprinse de noi, ci și abordarea în mod activ de către aceștia a celor mai diverse probleme.în încheiere vorbitorul a spus: în numele celor ce m-au delegat la Congres și al meu personal, ne angajăm că nu vom precupeți energia pentru a îndeplini, acolo la locul nostru de muncă, mărețele sarcini pe care Partidul Comunist Român le-a pus în fața noastră.

plicate cunoștințele predate. Cînd considerăm necesar, analizăm această problemă în comitetul U.T.C. sau în a- dunarea generală, stabilind în același timp măsuri corespunzătoare. Astfel, una din hotărîrile luate a fost aceea de a-i antrena mai mult pe tineri la citirea literaturii de specialitate. în acest scop, bibliotecile volante din sectorul zootehnic au fost înzestrate cu cărțile nou apărute, fondul de cărți împrospătîn- du-se continuu.De un real folos pentru tinerii zootehniștî au fost vizitele ce le organizăm periodic la gospodăriile agricole de stat din regiune, care au sectorul zootehnic dezvoltat și unde îngrijirea animalelor se face mai științific decît la noi. Aici tinerii au participat la demonstrații practice privind hrăni- rea animalelor, îngrijirea lor, folosirea diferitelor mecanisme.Totodată, ajutati de conducerea cooperativei agricole de producție, organizăm în cadrul

MPORWL COMISIEI DE VALIDARE
prezentat de tovarășul Grigore Gheorghe

Tovarăși,Conferințele organizațiilor regionale ale U.T.C. și a orașului București, care au precedat Congresul, au analizat multilateral munca desfășurată de organele și organizațiile U.T.C. în perioada 1964—1965, au adoptat măsuri menite să ducă la îmbunătățirea activității. au ales noile organe de conducere și delegații la cel de-al VlII-lea Congres al U- niunii Tineretului Comunist.în urma verificării documentelor conferințelor organizațiilor regionale și a organizației orășenești București, Comisia de Validare a constatat că norma de reprezentare cu privire la alegerea delegaților la Congresul al VlII-lea stabilită de Comitetul Central de 1 delegat la 1 100 membri ai U.T.C., a fost respectată. Ca urmare, au fost aleși la cel de-al VlII- lea Congres 2 000 de delegați, reprezentînd pe cei circa 2 200 000 membri ai Uniunii Tineretului Comunist, existenți la 1 ianuarie 1966.La actualul Congres participă cu 514 delegați mai mult decît la Congresul al VII-lea al U.T.C.Din totalul delegaților aleși 
căminului cultural concursuri gen „Cine cunoaște meseria de îngrijitor, cîștigă", iar cu acest prilej brigada artistică a cooperativei agricole de producție, face cunoscute rezultatele bune obținute în muncă de către tinerii din acest sector.Ca urmare a acestor preocupări, tinerii noștri crescători de animale au adus o importantă contribuție la obținerea unei producții medii de peste 2 000 lijri de lapte pe cap de vacă furajată în 1965.Pentru viitor, gîndim că e bine ca comitetul raional U.T.C. să ne sprijine mai mult atunci cînd organizăm schimburi de experiență și, îndeosebi, cînd solicităm specialiștii de la stațiunile de cercetări să vorbească tinerilor despre metodele științifice de creștere și îngrijire a animalelor.Comitetul organizației U.T.C. — a arătat în continuare vorbitorul — se preocupă și de modul cum tinerii din acest sector folosesc în mod plăcut, recreativ și instructiv timpul

Cuvîntul tovarășei
Nicoleta Morar

delegată a organizațieiUniunea Tineretului Comunist înmănunchează în rîndurile sale pe cei mai buni dintre milioanele de tineri care învață și muncesc pe tot cuprinsul patriei. Sîntem parte integrantă a u- nui popor care, azi, prin propriile sale forțe, consolidează prestigiul patriei sale bogate și minunate. Pretutindeni în patria noastră, se pun în valoare resursele nesecate ale inteligentei, spiritului creator și hărniciei poporului nostru.Documentele Congresului al IX-lea și expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, cu privire la îmbunătățirea organizării și îndrumării activității de cercetare științifică, pornind de la marile obiective de viitor, au stabilit ca sarcină de primă importanță, intensificarea și ridicarea calitativă a nivelului muncii de cercetare științifică. Avînd a- sigurată o puternică bază teh- nico-materială, pusă la dispoziția noastră cu generozitate și încredere de către partid și stat, de către întregul popor, lucrătorii din domeniul științei, tineri și vîrstnîci, au datoria să sporească succesele cercetării științifice românești.în continuare vorbitoarea s-a referit la activitatea organizației U.T.C. de la secția Cluj a Institutului de Fizică Atomică, spunînd : în ultimii doi ani. circa 30 de lucrări științifice au concretizat ac- 

sînt prezenți 1996. Lipsesc motivat 4 delegați.Comisia de validare, anali- zind componența delegaților, raportează Congresului că delegații aleși la conferințele regionale reprezintă organizațiile U.T.C. din toate sectoarele de activitate — industrie, agricultură, transport, construcții, comerț, instituții de învăță- mînt, știință, artă,, cultură etc.Din totalul delegaților 998 sînt muncitori, 430 țărani, 122 ingineri și tehnicieni, 101 învățători și profesori, 140 elevi, 69 studenți, 54 medici, juriști, scriitori, 71 militari, 15 funcționari.Pentru contribuția deosebită pe care aU adus-o la înfăptuirea operei de construire a socialismului în patria noastră, pe piepturile a 286 delegați strălucesc ordine și medalii ale Republicii Socialiste România. De asemenea. 8 delegați sînt deputați în forul suprem al țării, Marea Adunare Națională, 178 în sfaturile populare, iar 318 delegați au fost distinși cu „Diploma de onoare" a Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist.Datorită , stimei și aprecierii de care se bucură membrii de partid care activează în organizațiile U.T.C,, ca delegați 
liber. Conducerea cooperativei a amenajat o încăpere la ferma de animale unde lucrătorii din zootehnie pot citi o carte tehnică, o carte de literatură, ziare, reviste, se poate juca sah. Aceasta constituie un bun mijloc de recreare, de educație, de pregătire a tinerilor. Tot aici organizăm consfătuiri unde tinerii își spun părerea despre bunul mers al sectorului.Putem spune cu mîndrie că datorită rezultatelor obținute, tinerii crescători de animale din cooperativa noastră sînt a- preciați de către toți cooperatorii, sînt priviți cu stimă și respect de către toți locuitorii satului. Ei și-au adus centri* buția la obținerea a peste 1 800 000 lei venituri în acest sector.în încheiere, -vorbitorul a spus : Exprim hotărîrea tinerilor din cooperativa agricolă Nuntași, de a munci cu mai multă hărnicie, de a nu nfe precupeți eforturile pentru ca sarcinile stabilite de partid să fie îndeplinite.

regionale Cluj a' U.T.C, tivitatea uteciștilor noștri fizicieni, chimiști, matematicieni și ingineri. Dintre acestea 4 lucrări au fost prezentate și peste graniță la Conferința internațională de izotopi stabili de la Leipzig și la Sesiunea din Peru a A.I.E.A. — bucu- răndu-se de o bună apreciere din partea specialiștilor străini.Munca de cercetare, prin natura sa, presupune entuziasm, stăruință, îndrăzneală creatoare, pasiune pentru profesie. Tineretul, prin definiție, este dotat cu astfel de atribute, dar acestea trebuie dezvoltate și valorificate la maximum. Sprijinirea și îndrumarea evoluției proaspătului absolvent de facultate pentru a se forma ca cercetător științific este o sarcină importantă și permanentă a organizației noastre.Considerăm, pe baza propriei experiențe, că învățămîntul superior ar trebui să acorde o atenție mai mare pregătirii de specialitate a studenților în ultimii doi ani de facultate, stimulării pasiunii pentru cercetare. proces la care organizațiile Uniunii Tineretului Comunist și asociațiile studenților ar putea să-și aducă o contribuție mai mare. Aceasta ar înlesni orientarea tinerilor încă de la început, spre munca de cercetare.Specificul activității profesionale în care sînt angajați membrii organizației, noastre U.T.C. generează unele aspecte și probleme specifice pentru activitatea de organizație. 

la Congres au fost aleși 1 094 uteciști care sînt și membri ai Partidului Comunist Român.Ridicarea nivelului de pregătire profesională a tineretului, ca rezultat al condițiilor minunate pentru învățătură create de partidul și statul nostru, este oglindită și de compoziția delegaților la Congres. Din totalul delegaților 269 au absolvit sau urmează institute de învățămînt superior, 798 sînt absolvenți sau urmează cursurile liceelor, școlilor tehnice și pedagogice, iar 582 sînt absolvenți ai școlilor profesionale. Un număr de 356 delegați au absolvit diferite școli ale învățămîntului de partid și U.T.C.Exprimînd frăția dintre tinerii români și cei de alte naționalități, strîns uniți în marea familie a României socialiste, la Congres participă 1 752 tineri români, 182 maghiari, 50 germani și 16 de alte naționalități.O contribuție importantă la activitatea organizației U.T.C. o aduc fetele. Prețuind aportul și hărnicia lor, conferințele regionale au ales ca delegate 740 tovarășe, ceea ce reprezintă 37 la sută din totalul delegaților.
Una din direcțiile spre care își îndreaptă atenția organizația noastră, este aceea de a forma și dezvolta la tinerii cercetători obișnuința de a se informa asupra noutăților științifice.Discuțiile de la om la om care se poartă între cercetătorii cu vechime și cei noi în meserie în cadrul colectivelor de lucru, consfătuirile periodice ale tinerilor cercetători, cu participarea șefilor de colective, de laboratoare, consfătuiri la care se pun în discuție temele în lucru, fac parte din complexul de acțiuni inițiate de organizația noastră pentru a contribui la educarea profesională a tinerilor și la dezvoltarea gîndirii lor științifice.Inițiativa de a se organiza cercuri de studiu pe discipline mai reStrînse a căror aprofundare necesită uneori teme specifice de cercetare, s-a bucurat de adeziune și din

Cuvîntul tovarășului
Ivan Augustin

delegat al organizatei regionale Crișana a U.T.C.Sînt unul din cei peste 1 200 fii de moți care învață la Liceul nr. 1 din Beiuș, orășel pitoresc așezat pe străvechea vale a Crîșului Negru, unde astăzi — ca în întreaga țară — împletesc ghirlandă vieții noastre noi, măreția peisajului și salba frumuseților create de încercatul nostru popor, stăpîn deplin pe soarta sa.în școala noastră — arăta vorbitorul — organizația U.T.C., sub conducerea organizației de partid, ajutată cu multă dragoste de cadrele didactice, și-a orientat întreaga muncă politică-educativă spre dezvoltarea răspunderii elevilor pentru însușirea cunoștințelor predate în clasă, a dragostei față de partid și patrie : ea este principalul animator și organizator al activităților culturale, artistice și sportive în timpul liber al elevilor.Prin forme și metode specifice muncii organizației de tineret am dat acestor preocupări un caracter permanent, împletind adunările generale, dezbaterile, simpozioanele, în- tîlnirile și vizitele, cu munca de la om ta om, pentru cunoașterea preocupărilor și greutăților pe care le are fiecare elev.în continuare, vorbitorul a spus: Cercurile științifice sînt un mijloc prin intermediul căruia elevii aprofundează cunoștințele însușite Ia obiectele de învetămînt, fac primii pași în domeniul cercetării, al creației și chiar al viitoarei lor orofesiuni. Organizația U.T.C. a sprijinit pe tovarășii profesori conducători de cercuri în mobilizarea elevi

Așa cum este și firesc, la Congres sînt reprezentate corespunzător toate categoriile de vîrstă ale membrilor Uniunii Tineretului Comunist. Astfel, 545 delegați au vîrsta pînă la 20 ani, 588 delegați între 21—25 ani, 598 între 26—28 ani, iar 269 activiști în organele de conducere și aparatul U. T. C. au peste 28 ani.
Tovarăși,Componența Congresului ilustrează caracterul larg al organizației noastre, precum și faptul că la lucrările sale participă cei mai merituoși uteciști, fruntași în munca profesională, la învățătură și în activitatea obștească și care se bucură de prestigiu în rîndurile tineretului.Tntrucît în urma verificării documentelor a reieșit că la a- legerea delegaților pentru Congres au fost respectate întocmai prevederile Statutului și norma de reprezentare stabilită de Comitetul Central, Comisia de Validare supune a- probării Congresului al VlII- lea al U.T.C. validarea mandatelor celor 2 000 de delegați.

partea colegilor cu experiență îndelungată în muncă.Considerăm că ar fi utilă organizarea unor schimburi de experiență cu tinerii din institutele de cercetare, din laboratoarele uzinale, precum și din întreprinderile industriale în probleme privind atît munca organizațiilor U.T.C., cît și activitatea profesională.Asigurăm conducerea partidului — a spus în încheierea cuvîntului vorbitoarea — că vom justifica prin muncă încrederea și înalta apreciere pe care le acordă tineretului, întreaga noastră activitate de cercetare științifică va fi strîns legată de actualitatea problemelor economiei naționale ; vom munci și ne vom comporta în așa fel îneît să justificăm calitatea noastră de membri ai Uniunii Tineretului Comunist și cetățeni ai României Socialiste 

lor la diferite acțiuni de masă și concursuri. Numai în anul trecut 17 elevi ai liceului nostru au ajuns pînă la faza finală, iar unul a ocupat locul I pe țară la Olimpiada de matematică.în întreaga noastră activitate am căutat să îmbinăm preocuparea pentru buna pregătire la învățătură a elevilor și nevoia de a le crea acestora posibilități de petrecere a timpului liber în mod plăcut. Pe baza planului comun întocmit împreună cu direcțiunea școlii, am organizat excursii, întreceri sportive, reuniuni tovărășești, diferite programe artistice la care a fost atrasă masa de elevi.Cu toate acestea, în munca noastră am întîmpînat și u- nele greutăți, am avut și unele neajunsuri. Așa. de pildă, unii elevi promovează încă anii de școală cu note la limită. își irosesc timpul cu preocupări nefolositoare. Iată de ce. pe viitor, va trebui să ne ocupăm cu si mai multă grijă de toți elevii, să folosim forme variate și elastice, împletind si mai strîns munca noastră cu eforturile școlii, ale cadrelor didactice.Participînd la Congres an» putut înțelege și maî bine necesitatea și importanta pregătirii noastre multilaterale pentru muncă și viață Hotărîrile ce vor fi adoptate le vom populariza pe larg în rîndul tineretului școlar și vom depune toate eforturile pentru traducerea lor în viață, dovedind că sîntem pepiniera în care cresc, în condițiile cele mai favorabile, vlăstarele care mîine vor fi temelia și nădejdea tării.



Primirea de către tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer

ă ambasadorului R.P.Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit miercuri pe ambasadorul extraordinar și

Chineze la Bucureștiplenipotențiar al R. P. Chineze la București, Tzen Iun-ciuan.La primire a fost de față Eduard Mezincescu, adjunct al ministrului afacerilor externe.(Agerpres)
TELEGRAMEPreședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a trimis o telegramă de felicitare regelui Danemarcei, Frederik al IX-lea, cu prilejul zilei naționale a Danemarcei.

In telegrama de răspuns, regele Danemarcei a mulțumit președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, pentru felicitările și urările ce i-au fost adresate.
Ședința de constituire> ■>

a Consiliului Gospodăriilor Agricole de Stat
Miercuri a avut loc la Consiliul Superior al Agriculturii ședința de constituire a Consiliului gospodăriilor agricole de stat și a Biroului acestuia.Au participat tovarășii Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Virgil Tro- fin, secretar al C.C. al P.C.R., Matei Ștefan, șeful Secției a- grare a C.C. al P.C.R., reprezentanți ai conducerii unor instituții centrale și organizații obștești.A luat cuvîntul prof. Nico- Iae Giosan, președintele Consiliului Superior al Agriculturii, care, amintind realizările obținute în ultimii ani de gospodăriile agricole de stat a subliniat sarcinile importante ce revin acestui sector fruntaș al agriculturii noastre socialiste în anii cincinalului.S-a dat apoi citire compo

nenței Consiliului gospodăriilor agricole de stat și Biroului acestuia. Din consiliu fac parte 54 de membri — directorii trusturilor teritoriale Gostat, directorii științifici din institute de cercetări din agricultură, cadre de conducere din Departamentul gospodăriilor agricole de stat.Biroul Consiliului gospodăriilor agricole de stat este format din tovarășii Angelo Ni- culescu, președinte, Vasile Ve- deanu, Marin Stănescu, Triță Făniță, Dumitru Moianu, Constantin Urdăreanu și Nicodim Dăian — membri.în prima sa ședință, Consiliul gospodăriilor agricole de stat a dezbătut principalele aspecte ale realizării investițiilor în anii 1960—1965 și măsurile pentru îndeplinirea planului de investiții, în acest an și în perioada 1967—1970.(Agerpres)

Evoluția crizei din N.A.T.O.
Potrivit agenției France Presse, guver

nul francez ar putea să ia în următoa
rele zece zile o inițiativă privind intenția 
sa de a-și retrage iorțele din comanda
mentele integrate ale N.A.T.O., iixînd 
pentru aceasta anumite termene „suple". 
De asemenea, se apreciază că partea 
iranceză ar dori să înceapă imediat dis
cuții tehnice privind cooperarea între 
forțele militare franceze și cele ale 
N.A.T.O.

SPORT
• Pe stadionul Republicii din Capitală, în fața a peste 20 000 de spectatori, s-a disputat ieri meciul amical de fotbal dintre selecționata divizionară a țării noastre și formația Voivodina Novi Sad, lidera campionatului iugoslav. Partida, de bun nivel tehnic și antrenantă, mai ales în repriza secundă, s-a încheiat cu sporul de 2—1 (0—0) în favoarea fotbaliștilor români.Au jucat următoarele formații : selecționata divizionară : Constantinescu, Popa, Hălmăgeanu, Dan, Greavu, Ghergheli, D. Popescu, Pîrcă- lab, Dridea I, Badea, Creini- ceanu.Voivodina Novi Sad : Pan- telici, Nestiki, Brîzici, Radovici, Sekereș, Alexici, Tacaci, Lambi, Pavlici, Tribici, Rado- sal (Pusberk).
• Sala sporturilor de la Floreas- 

ca va găzdui astă seară de la ora 
18 penultima reuniune a competi

ției de box dotată cu „Cupa Pri
măverii11.

• Campionatul republican de 
rugbi continuă duminică cu des
fășurarea jocurilor din cadrul ce
lei de a 3-a etape. In Capitală se 
vor desfășura trei jocuri. Pe sta
dionul Dinamo de la ora 9 au loc 
în cuplaj meciurile : Grivifa Ro
șie—Știința Petroșeni și Dinamo 
București—C.S.M.S. lași. Jocul 
Constructorul București—Rulmentul 
Bîrlad se va disputa de la ora 12 
pe terenul Constructorul.

Meciurile din țară : Știința Ti
mișoara—Progresul București Fa
rul Constanța—Steaua și Precizia 
Săcele—Gloria București.

• Cu toată vremea primăvara- 
tică, schiorii noștri fruntași își 
continuă activitatea competiționa- 
lă. Astăzi și mîine, la Fundata, re
prezentanți schiului nordic din 
tara noastră se vor întrece în 
„Cupa A. S. Armata'. Specialiștii 
probelor alpine își dispută întîie- 
tatea în „Cupa orașelor", progra
mată vineri și sîmbătă în Bucegi. 
Participă schiori din Sinaia, Buș
teni, Predeal, Brașov, Cluj, Baia 
Mare și alții.

CINEMATOGRAFE
RĂSCOALA — cinemascop 

rulează la Patria (orele 9;
11.15) 13,45) 16,15) 18,45)
21.15) .

FII I ÎNARIPATUL
rulează la Republica (orele 
9> 11) 13) 15) 17) 19; 21,15), 
Capitol (orele 9,45; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21), Ex
celsior (orele 10; 12; 14,30;
16.30) 18,30) 20,30) — com
pletare — Tîrguri șl iarma
roace — Melodia (orele 10; 
12; 14,30; 16,30) 18,30;
20.30) .

BARCAGIUL — cinemascop 
— completare — Energie — 

rulează la Luceafărul (orele 
8,30; 11) 13,30; 16; 18,30;
21), Festival (orele 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
21.15) , Modem (orele 9, 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

BEATA — completare — Pîr- 
vu Mutu-Zugravul —

rulează Ia Victoria (orele
9.45) 12) 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Bucegi (orele 10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30).

ANI CLOCOTITORI — com
pletare — Politețe —

rulează la Central (orele 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30), Fla
căra (orele 15,30; 18; 20,30), 
Floreasca (orele 10,30; 13; 
15,30; 18; 20,30).

DE-AȘ FI... HARAP ALB — 
completare — La carnaval — 

rulează la Lumina (orele 10; 
12) 14; 16; 18,15; 20,30).

JUDEX — completare — O 
vînătoare neobișnuită —

rulează la Union (orele 
15,30; 18; 20,30).

MICA RÎNDUNICĂ — CU
RAJOSUL HANS — SPORTI
VII — POVESTEA NOCTUR
NĂ, dimineața ora 10. ÎN 
PUSTIUL PATAGONIEI — 
completare — Adam și Eva în 
Fiat Lux —

— după-amiază rulează la 
Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Cotroceni (o- 
rele 16; 18,15; 20,30) — 
completare — Cucerirea 
timpului

FATA DIN JUNGLA
rulează Ia Giulești (orele 
16; 18; 20).

CEA MAI FRUMOASĂ
rulează la Feroviar (orele 
9,30; 11,45; 14; 16.15; 18,30;
20.45) , Gloria (orele 10: 
12,15; 16; 18,15; 20,30).

TOM JONES — completare — 
Sărbătorirea Unirii Principa
telor Române —

rulează Ia Dacia (orele 9,30; 
—15 în continuare; 17,45; 
20,45).

ARȘIȚA — cinemascop — 
completare — Vizita conducă
torilor de partid și de stat în 
regiunea Banat —

rulează la Buzești (orele 16; 
18,15; 20,30).

CALEA VICTORIEI SAU 
CHEIA VISURILOR — com
pletare — Vizita conducători
lor de partid și de stat în re
giunea Crișana —

rulează la Crîngași (orele 
16; 18; 20,30), Munca (orele 
16; 18,15; 20,30).

MUNCILE LUI HERCULE 
rulează la Cosmos (orele 
13,30; 15,45; 18; 20,15).

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN — cinemascop — com
pletare — Porțile de Fier — 

rulează la Unirea (orele 16; 
18,15; 20,30).

VANINA VANINI
rulează la Tomis (orele 9,30; 
12; 15,30; 18; 20,30), Miorița 
(orele 10; 12,30; 15,30; 18; 
20,30).

AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTO
RIE

rulează la Vitan (orele 
15,30; 18; 20,30).

FEMEIA ÎN HALAT — com
pletare — Și acum... puțină 
gimnastică —

rulează la Popular (orele 
10,30; 16; 18,15; 20,30).

A FOST CÎNDVA HOȚ — ci
nemascop — completare — 
Ajutor, mă înec ! —

rulează la Arta (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21),
Aurora (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21,30 —
completare — Rășinari — 
Grivița (orele 10; 12,30; 
15,30; 18; 20.30), București 
(orele 8,45; 11: 13,30; 16;
18,30; 21).

DUMINICA LA ORA 6
rulează la Moșilor (orele 
15,30; 18; 20,30).

STEAUA BALETULUI — 
completare — Vizita conducă
torilor de partid și de stat în 
regiunea Crișana —

rulează Ia Viitorul (orele 
15,30; 18; 20,30).

CATIFEAUA NEAGRĂ — ci
nemascop — completare — 
Cronică la un miracol —

rulează la Colentina (orele 
16; 18; 20).

în timp i 
desfășurau 
greco-cipriote. unele zia
re din Nicosia publicau 
informații care au atras 
imediat atenția opiniei 
publice internaționale. 
Ele anunțau că guvernul 
cipriot deține probe se
rioase cu privire la „ac
tivitatea" generalului Gri
vas. ncepute la 16 martie, convorbirile lui Kyprianu, ministrul cipriot al afacerilor externe, cu oficialitățile grecești trebuiau să dureze trei zile. Elotărîrea inițială a fost însă respectată, și ordinea

ce la Atena se 
i tratativele

Turcia a surprins

nuDupă cum se pare, de zi a discuțiilor a fost modificată într-o oarecare măsură. Sosind la Atena, Kyprianu declara că discuțiile se vor referi la „toate aspectele problemei cipriote, inclusiv asupra inițiativei pe care guvernul grec dorește să o ia în problema cipriotă". In ciuda faptului că discuțiile s-au desfășurat în secret, ziare occidentale au relatat că în afara problemei inițiativei diplomatice pe plan international pentru rezolvarea conflictului cipriot a mai abordată și o complexă tiu ne relativă la relațiile co-cipriote. Este vorba de problema ridicată de guvernul din Nicosia cu privire la reglementarea statutului ofițerilor greci din armata cipriotă precum și a limitelor de competentă și ale dreptului comandamentului forțelor armate cipriote de a lua hotărîri.Nici una dintre aceste probleme nu a apărut peste noapte în ansamblul relațiilor dintre Atena și Nicosia. Guvernul cipriot a cerut în repetate rînduri ca să fie singurul care să aibă dreptul de a angaja acțiuni diplomatice în vederea reglementării problemei. Chiar dacă a- ceastă atitudine nu a fost direct exprimată în diferitele comunicate prilejuite de întîlnirile greco-cipriote, presa apuseană a semnalat în repetate rînduri că aceasta este poziția pe care se situează guvernul cipriot. In săptămînile din urmă, anunțata intenție a guvernului din Atena de a lua o inițiativă diplomatică în vederea unor eventuale

tratative cu neplăcut cercurile conducătoare din Nicosia. Grăbirea plecării lui Kyprianu în capitala greacă s-a datorat tocmai impresiei nefavorabile pe care a provocat-o această veste in capitala cipriotă.Divergențele cele mai serioase s-au manifestat însă in cursul discuției privitoare la conducerea diferitelor forțe militare care se află pe teritoriul Ciprului. Potrivit știrilor care au pătruns în ziare, principala misiune încredințată lui Kyprianu a constat în informarea guvernului grec asupra ho- tărîrii președintelui Makarios de a separa conducerea gărzii naționale cipriote de cea a unităților armate grecești aflate în Cipru.Potrivit informațiilor existente pînă în momentul de fată, guvernul . grec nu ar fi de acord lui Makarios. Mai mult atît guvernul este amenințatcu cererile președinte- decît să
A

încordarea

greco-cipriotă
fost ches- gre- piardă o serie de voturi Parlament dacă ar accepta lăturarea lui Grivas. Faptul în în- a fost anunțat de liderul partidului progresist, Markezinis. El a precizat că ar „putea reexamina sprijinul acordat guvernului în Parlament" în cazul în care s-ar produce schimbarea dorită de Makarios. Discursul liderului acestui partid de dreapta confirmă într-o oarecare măsură aprecierile unor observatori atenieni care au sentimentul că în spatele conflictului dintre Makarios și Grivas se înfruntă puternice forțe politice, atît la Atena cît și la Nicosia.Este încă prematur să facem pronosticuri asupra evoluției viitoare a chestiunii cipriote în acest moment cînd, alături de vechile antagonisme, iau amploare contradicțiile dintre Atena și Nicosia. Controversa privitoare la structura comandamentelor militare are o deosebită importanță pentru guvernul cipriot întrucît este vorba despre dreptul lui de a hotărî singur în probleme care privesc securitatea pe insulă, independența statului.

EUGEN PHOEBUS

SUEDIA. Aspect de la expoziția internațională pentru am
barcațiuni mici de la Stockholm

Pe 
scurt

FRANȚA. La standul româ
nesc din cadrul Salonului 
international de agricultură 

de la Paris
.---------------------------- ,_ l

Evoluția crizei din N.A.T.O. este marcată de noi momente. Astfel, după cum s-a mai anunțat, președintele Statelor Unite, Johnson, a a- dresat președintelui de Gaulle o scrisoare de răspuns cu privire la hotărîrea Franței de a se retrage din sistemul militar integrat al N.A.T.O. Citind surse demne de încredere, a- genția France Presse menționează că Statele Unite ar fi cerut un anumit număr de lămuriri privind intențiile guvernului francez. Punctul de vedere american ar fi următorul : bazele americane în Franța, liniile de comunicație au făcut deja obiectul unor acorduri bilaterale. De ele, însă, beneficiază ansamblul comunității atlantice, și, în aceste condiții, viitorul lor a trebuit să fie examinat de toți membrii alianței.Partea franceză constată că, după zece zile de la remiterea memorandumului francez partenerilor săi din N.A.T.O., ace

știa n-au putut încă să se pună de acord asupra răspunsului care urma să fie adresat guvernului francez. In memorandumul francez de la 12 martie se arăta că guvernul francez este gata „să angajeze discuții asupra condițiilor practice de aplicare" a măsurilor pe care intenționează să le ia. La Paris există impresia că anumite cercuri americane consideră că este mai înțelept ca pentru moment să se cîștige timp. Agenția France Presse este de părere că în această situație nu este exclus ca guvernul francez să încerce să accelereze desfășurarea e- venimentelor.Joi va avea loc o nouă reuniune a reprezentanților permanent ai N.A.T.O. la Paris, la sediul delegației belgiene. Există indicii că reprezentanții Statelor Unite și ai Marii Britanii vor adonta în continuare o poziție fermă. Aceștia și-ar reafirma dezacordul lor față de poziția franceză, precizînd,în același timp, că nu este mo-
Cazul Ben Barka

mentul de a se proceda la negocieri bilaterale.
----•

• LA CARACAS a avut loc 
mărfi un mare miting Ia care au 
participat 16 000 studenfi în semn 
de protest împotriva asasinării de 
către polifie a unuia din conducă
torii Partidului Comunist din Ve
nezuela, profesorul Alberto Love- 
ra. Studenții au străbătut străzile 
orașului scandînd lozinci în care 
condamnau acțiunea poliției îm
potriva patrioțilqr venezueleni. Ei 
au finut un minut de reculegere 
în memoria lui Alberto Lovera.

• PESTE cinci ani cauzele anu
mitor tipuri de cancer vor fi cu
noscute și este foarte probabil că 
metodele de vindecare a acestora 
vor fi găsite, a declarat profesorul 
american Maurice Green, directo
rul Institutului de virologie mole
culară de la Facultatea de Me
dicină a Universității din Saint 
Louis. „Cu numai doi ani în urmă, 
a afirmat el, problema, părea inso
lubilă. Or, astăzi ne este permis 
să sperăm. Noi posedăm în prezent 
mijloacele și cunoștințele necesare 
pentru aceasta".

Dr. Green și colaboratorii săi au 
reușit pînă în prezent să izoleze 
opt adenoviruși cancerigeni și 
speră ca acum să poată izola sub
stanța care, în viruși, produce 
cancerul.

• AUTORITĂȚILE rasiste din 
Rhodesia de sud au ordonat ex
pulzarea din tară a doi funttionari 
guvernamentali britanici. Aceștia 
sînt S. G. Fingland, lost guverna
tor britanic al Rhodesiei de sud, și 
în prezent șeful reprezentanței 
britanice in Rhodesia, și N. A. 
French, prim-secretar al reprezen
tantei.

• LA Cape Kennedy s-a anunțat 
că Administrația națională pentru 
problemele aeronauticii și cerceta
rea spațiului cosmic (N.A.S.A.) va 
proceda marțea viitoare la o ul
timă experiență cu racheta „At- 
las-Centaur', care în luna mai sau 
iunie va fi folosită la lansarea ca
binei spațiale „Surveyor". Cabina 
spațială „Surveyor" va avea me
nirea să aterizeze lin pe suprafața 
Lunel, performanță reușită de 
Uniunea Sovietică Ia 3 februarie 
prin intermediul navei „Luna-9".

In lansarea rachetei „Atlas Cen
taur" va fi folosit drept carburant 
un amestec de oxigen și hidrogen 
lichid. De asemenea, prin interme
diul unor machete vor fi studiate 
condițiile în care „Surveyor" va 
putea șă atingă suprafața lunară.

In același timp, N.A.S.Ă. a anun
țat că luni 'va fi plasat pe orbită 
un observator astronomic.

Este posibilă implicarea unor 
noi persoane

Potrivit unor surse citate de 
agenția Reuter, ancheta în ca
zul răpirii liderului opoziției 
marocane, Ben Barka, s-ar fi în
cheiat, urmlnd ca judecătorii! 
de instrucție Zollinger să de
pună în fața instanței judiciare 
un dosar de 5 000 de pagini. A- 
ce/eași surse au afirmat că 
procesul celor șase persoane 
arestate pentru participare la 
răpire ar putea începe la Pa
ris, la 20 iunie. Agenția France 
Presse scrie însă că, contrar 
acestor zvonuri, ancheta con
tinuă, aducând marți seara noi 
elemente interesante.Este vorba de scrisoarea a- dresată de unul dintre cei arestați, Marcel Le Roy, fost șef al unei secții a serviciilor franceze de contraspionaj, judecătorului de instrucție. în această scrisoare, inculpatul pune în cauză pe șefii săi din serviciile amintite, carp nu ar fi pus în valoare informațiile pe care el

le-a transmis cu privire la deplasările lui Ben Barka și la complotul pus la cale pentru a-1 răpi. Le Roy scrie că nu dorește ca afacerea Ben Barka sa devină propria sa afacere numai datorită neglijenței șefilor săi. Scrisoarea lui Le Roy va necesita o nouă audiere a acestuia, care, după părerea a- genției France Presse, ar putea să ducă la implicarea unor noi persoane.Judecătorul de instrucție l-a audiat marți pe ziaristul american Edward Behr, colaborator al revistei „Newsweek", asupra autenticității mărturisirilor făcute de gangsterul Figon, care s-a sinucis ulterior, și relatate de ziaristul francez Marvier. Cei doi ziariști fuseseră in legătură atunci cînd Figon și-a făcut mărturisirea. Behr și-a exprimat părerea că relatările colegului său au fost exacte.

EPSS.: Au lost constituite 
circumscripțiile electorale 
pentru alegerile din iunie

Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. a constituit cir
cumscripțiile electorale pentru 
alegerile de deputați in Sovie
tul Suprem, care vor avea loc 
la 12 iunie. Potrivit decretului, 
au fost create 767 circum
scripții electorale pentru ale
gerea de deputați în Sovietul 
Uniunii și 750 pentru Sovietul 
Naționalităților. A fost sporit 
numărul de deputați din par
tea republicilor unionale, au
tonome, regiunilor autonome 
și districtelor naționale în So
vietul Naționalităților — cite 
32 deputați (față de 25 ante
rior) de fiecare republică unio
nală, 11 deputați din partea 
fiecărei republici autonome, 
cite 5 deputați din partea fie
cărei regiuni autonome și cite 
un deputat din partea fiecărui 
district național.

JAPONIA. Femei demonstrind împotriva creșterii preturilor

Consiliul ministerial al 
C.E.E., întrunit zilele tre
cute la Bruxelles, a avut 
ca punct esențial al dez
baterilor eterna problemă 
a agriculturii. După cum 
se știe, această problemă 
a constituit obstacolul 
care a imobilizat, la 30 
Iunie anul trecut, între
gul organism ; ca atare, 
importanța ei nu mai 
trebuie subliniată. în 
cercurile politice vest-eu- 
ropene este unanim ac
ceptată ideea că de re
zolvarea „Europei verzi" 
depinde însuși viitorul 
Pieței comune, supravie
țuirea sau destrămarea ei.

culturii integrate și unificarea prețurilor. 
La sfîrșitul săptămînii trecute presa fran
ceză reamintea existența disensiunilor 
chiar și în legătură cu ordinea in care cele 
două probleme trebuie să fie dezbătute : 
in timp ce Franța cere ca mai intii să 
fie adoptate condițiile finanțării agricultu
rii comune și abia după aceea să fie fixa-

Comentariul zilei

D ezbaterile de luni și marți au 
constituit prima abordare de 
fond a problemei agrare după 
reluarea discuțiilor în șase, la 
Luxemburg. Nimeni nu se aș
tepta, bineînțeles, ca în cele 
două zile să se lichideze toa
te neînțelegerile și să se 
pună la punct mult discutata

politică agrară comună. Dar se spera, ca 
deobicei, in „anumite progrese."

Cu cîteva zile înainte insă, chiar și pu
ținul optimism care se mai găsea pe ici, pe 
colo s-a risipit. Inițiativa Franței cu privi
re la N.A.T.O. a produs un puternic șoc în 
viața politică a celor cinci parteneri ai 
săi din C.E.E. și acest factor avea să se 
reflecte, în mod vizibil. în atitudinile pru
dente, de expectativă, ale negociatorilor 
de la Bruxelles.

înfăptuirea politicii agrare comune (a 
„Europei verzi") presupune rezolvarea a 
două chestiuni esențiale: finanțarea agri

Bruxelles: 
încă

o amînare
te prețurile unice, partenerii ei. și mai ales 
R.F.G., susțin ca ordinea să fie inversă.

Finanțarea agriculturii a devenit pentru 
cei șase o chestiune dificilă datorită di
ferenței ce există intre agriculturile mem
brilor comunitari, pe de o parte, și intre 
aceștia și producătorii din afara C.E.E., pe 
de altă parte. Unele produse sini realizate 
la un preț de cost superior celui de pe 
piața mondială. Alte țări (și aceasta este 
în special cazul Franței) au o producție 
agricolă excedentară și care, nefiind ab
sorbită de ceilalți parteneri (care au tarife 
reduse), trebuie vîndută în afara Pieței co
mune, unde tarifele vamale sînt ridicate.

de aici rezultind pierderi pentru producă
tori. Necesitatea finanțării a apărut toc
mai pentru acoperirea pierderilor acestor 
producători.

Cei șase trebuiau să determine cît de 
mare trebuie să fie contribuția fiecărei țări 
la această finanțare și care să fie sistemul 
prin care ea să se realizeze (Se știe că 
Franța a respins încercarea de a se crea 
un fond unic de finanțare a agriculturii co
mune, fond care urma să fie administrat de 
Parlamentul de la Strasbourg). Abia după 
aceasta — susține Franța — se poate tre
ce la fixarea prețurilor unice, la reduce
rea tarifelor și prin aceasta la realizarea 
pieței comune agricole.

Dar se pare că partenerii Franței, și in 
special R.F.G., nu doresc prea mult înfăp
tuirea „Europei verzi" pentru că nu au in
terese deosebite in această direcție (pro
duse excedentare etc). De aceea, la sesiu
nea de care ne ocupăm, deși reprezentan
tul vest-german a susținut cu tărie că 
pînă la i iulie 1967 să se adopte hotări- 
rea cu privire la circulația liberă a tutu
ror produselor, pentru toți a fost clar că el 
s-a rele rit doar la produse industriale, ne- 
manilestind nici un fel de interes pentru 
cele agricole. Or, conform Tratatului de 
la Roma, pe baza căruia s-a înființat C.E.E. 
la data respectivă ar trebui realizată circu
lația liberă a tuturor produselor, atît a ce
lor industriale cît și a celor agricole.

tn aceste condiții negocierile de la 
Bruxelles au bătut, din nou pasul pe loc ; 
agențiile de presă remarcau că situația a 
rămas exact așa cum o lăsase teuniunea 
la 28 februarie — 1 martie, plus agravarea 
rezultată din inițiativa franceză cu privi
re la N.A.T.O. Ca atare, atît problema 
agrară cit și toate celelalte urmează să fie 
dezbătute din nou la sesiunea Consiliului 
Ministerial din aprilie.

ION D. GOIA
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