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Cuvîntul participanților 

la lucrările celui de-al 

Vlll-lea Congres al U.T.C.

oi dimineața au continuat lucrările Congresului al Vlll-lea al U- niunii Tineretului Comunist.La începutulședinței, Gheorgbe Stoica, secretar al C.C. al U.T.C., a prezentat raportul cu privire la Proiectul Statutului Uniunii Tineretului Comunist.Au luat apoi cuvîntul Alexandru Dumitrache (Iași), Aurel Diceanu (Ploiești), Jiri Neubert, secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Cehoslovac, Viorica Fai-kaș Lohinszki (Mureș- Autonomă Maghiară). Vito Consoli, secretar național al Federației Tineretului Socialist din Italia, care a vorbit și în numele delegaților Federației Tineretului Comunist Italian și Federației Tineretului Socialist a Partidului Socialist Italian al Unității Proletare, Karamoco Keita, conducătorul delegației Tineretului Uniunii Sudaneze din Mali, Kim Hiăn Ir, vicepreședinte al Uniunii Tineretului Socialist Muncitor din R.P.D. Coreeană, și Nicolae Constantin (Ploiești).Delegații și invitații trăiesc apoi cîteva clipe emoționante. Ca o adevărată revărsare de tinerețe și voioșie, în sală pătrund sute de pionieri. Cu glasuri cristaline, un grup de patru pionieri rostesc de la tribuna Congresului versuri care aduc un vibrant salut către frații lor mai mari -— ute- ciștii — exprimă dragostea și recunoștința lor față de partid, patrie și popor, pentru copilăria fericită, pentru viitorul luminos spre care pășesc. în aplauzele entuziaste ale asistenței, pionierii oferă flori membrilor prezidiului, invita- ților și oaspeților de peste hotare, le prind la gît cravate

președintele Uniunii de Cultură Fizică și Sport; Jorge Perez, membru al Direcției Comitetului Central al Federației Tineretului Comunist din Argentina; Truong Dinh Bang, membru al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Muncitor din R. D. Vietnam ; Conducătorul delegației Uniunii Democratice a Tineretului „Grigoris Lambrakis" din
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Democrat din Japonia ; Junco Kainuma, șef adjunct al Secției Internaționale a Tineretului Socialist din Japonia ; Michelle Girard, șeful Departamentului relații internaționale al Uniunii Tineretului Comunist din Franța. -Primit cu vii aplauze a luat cuvîntul tovarășul Constantin Drăgan, membru al Comitetului Executiv al C.C. al

A DOUA ZI
A LUCRĂRILORGrecia ; Wolfgang Herger, secretar al Comitetului Central ai Tineretului Liber German din R. D. Germană ; Constantin Chirilă (Cluj) ; Salhi Khier, conducătorul delegației Tineretului Frontului Național de Eliberare din Algeria ; Zyg- munt Najdowski, vicepreședinte al conducerii centrale a Uniunii Tineretului Socialist din R. P. Polonă ; Awab Ab- delcader, secretar general al Tineretului Muncitor din Maroc ; Marin Voican (Ploiești) ; Iiitoschi Sasaki, conducătorul delegației Ligii Tineretului

P.C.R., președintele Consiliului Central al Sindicatelor.în încheierea ședinței de dimineață au luat cuvîntul : Adem Sallacu, secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Muncitor din R.P. Albania ; Nikos Hristodoulou, secretar al Comitetului Central al Organizației Democratice a Tineretului Unit din Cipru ; Margareta Ștefănescu (Argeș); Hvreledein Bataa, secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Revoluționar din R. P. Mongolă ; Wilfred Chari Szczesny, se-

cretar al Ligii Tineretului Comunist din Canada; Walter Fold, membru al Secretariatului Federal al Tineretului Liber din Austria; Vasile Ol- teanu (Bacău) ; Cornel Șandru (Brașov).Participanții la Congres au salutat cu căldură delegațiile de peste hotare care au mai sosit :— Delegația Uniunii Tineretului Socialist Arab din R.A.U., condusă de Adel Abdel Fattah, secretar al U.T.S.A.;— Delegația Uniunii Tineretului Comunist din Uruguay, condusă de Pascual Latronico, membru al C.C. al U.T.C.U. ;— Delegația Federației Tineretului din întreaga Indie, condusă de C. K. Chandrap- pan, secretar general al Federației ;— Delegația Federației Tineretului pentru Eliberarea Vietnamului de Sud, condusă de Le Huu Van, membru al Comitetului Central al acestei organizații.După-amiază lucrările Congresului s-au desfășurat pe comisii pentru problemele activității U.T.C. în rîndurile tineretului muncitoresc ; în rîndul tineretului sătesc ; în institutele de învățămînt; pentru problemele activității educative în rîndul tineretului.Lucrările Congresului continuă.
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I Ei înșiși buchete de frumu- I se/e, pionietii au venit in 
î Sala Congresului cu buchete ' de flori și angajamentul 
solemn de a cinsti prin 
exemplele de muncă și în
vățătură grija deosebită de 
care se bucură din partea 

partidului.
Foto: 1. CU CU

[ Ședința Consiliului de Stat 
lai Republicii Socialiste România

roșii.în continuarea lucrărilor auluat cuvîntul Anghel Alexe,

Raportul 
cu privire 

la proiectul 
Statutului

Uniunii 
Tineretului 
Comunist

Iîn ziua de 24 martie a.c., a avut loc, la Palatul Republi- Icii, ședința Consiliului de Stat, prezidată de tovarășul Chivu Stoica, președintele I Consiliului de Stat.Au luat parte tovarășii ■ Constanța Crăciun, Mihai IGere, Ilie Murgulescu, vicepreședinți ai Consiliului de Stat, Grigore Geamănu, se- Icretarul Consiliului de Stat, Petre Borilă, Anton Breitenho- fer, Ion Cosma, Constantin IDaicoviciu, Vasile Daju, Constantin Drăgan, Suzana Gîdea. Athanase Joja, Ion Popescu- I Puțuri, Gheorghe Stoica, Ludovic Takacs, Iacob Teclu și Vasile Vîlcu, membri ai Con- Isiliului de Stat.La ședință au participat tovarășii Alexandru Voitino- Ivici, președintele TribunaluluiSuprem, și Augustin Alexa, procurorul general al Repu- Iblicii Socialiste România.Consiliul a ascultat darea de

seamă prezentată de tovarășul Al. Voitinovici, asupra activității Tribunalului Suprem în cursul anului 1965, din care rezultă că muncă organelor de justiție este în continuă îmbunătățire, instanțele judecătorești dovedind o preocupare permanentă pentru corecta aplicare a legii.Apreciind ca pozitivă activitatea desfășurată de Tribunalul Suprem, Consiliul de Stat a aprobat darea de seamă, subliniind necesitatea de a se acorda, și în viitor, o atenție sporită apărării orîn- duirii socialiste și drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor.în continuarea lucrărilor, Consiliul de Stat a adoptat decrete și hotărîri privind diferite domenii ale activității de stat și obștești.Consiliul a rezolvat, apoi, lucrările curente. (Agerpres)

Centrala termoelectrică Lu- 
duș-lernut. Tinărul Azanfi- 
rei Constantin, împreună cu 
echipa pe care o conduce, s-a 
angajat să termine lucrările 
de montaj la turbina a V-a 
de 200 MW cu 30 de zile 

înainte de termen

Foto: O. PLEC AN

I LA SEMĂNAT -
I CU TOATE FORȚELE

ÎNSEMNĂRI DIN
SALA CONGRESULUI
DE:

ADRIAN 

PĂUNESCU

Parcă mă aflam în 
Cîmpia română ți răsă
rise soarele, iar miile de 
glasuri se uneau într-un 
uriaș, într-un exploziv 
strigăt de bucurie, ca 
să-l primească.

Conducătorii de partid 
și de stat intraseră în 
marea sală unde cu 
cîteva momente în ur
mă răsunau cîntece ti
nerești dedicate parti
dului și țării, care se 
întindeau deasupra ca
petelor noastre ca jerbe 
de lumină care între
ceau în strălucire lumi
na superbă a sălii.

Parcă mă aflam în 
Cîmpia română și răsă
rise soarele.

Din depărtări de timp 
răsărise soarele, revăr- 
sîndu-și cu generozitate 
razele de pe fundalul 
pe care stema Partidu
lui Comunist Român a- 
ducea aminte tuturor 
celor prezenți de lupta 
grea și glorioasă a co
muniștilor.

Pentru un scriitor o 
asemenea clipă este vitală. Semnificînd un 
timp și un spațiu, ea în
cordează formidabil sim
țurile, solicită la maxi
mum expresia artistică, 
sădește în suflet un 
mare și durabil entu
ziasm. Este vitală o ase
menea clipă pentru că 
este rodul a mii de alte

(Continuare în pag. 
a VIII-a)

ILIE

PURCARUDomnește aici, în marea sală a Palatului Republicii Socialiste România, la Congresul primăverii patriei, o atmosferă căreia aurul incandescent al anotimpului, in- trînd în vasta incintă d« marmoră odată cu oamenii, îi este nu numai simbol, ci un veritabil echivalent cu o deplină identificare de sensuri.Asemenea anotimpului tînăr, nerăbdător și febril, străbătînd peisajul zilelor noastre cu propulsii solare de energie, dar în același timp atent și germinativ, stimulînd seve, distribuind culori și lumini după o ordine viguroasă și fermă, atmosfera marii întâlniri a tinereții se definește, pentru oaspetele ei, prin două trăsături relevante, de o forță sugestivă deosebită : printr-un fierbinte entuziasm, care te învăluie și te pătrunde de pretutindeni, și priD- tr-o anumită gravitate, proprie clipei de muncă și concentrare, care imprimă zilelor de Congres înfățișarea unor zile de lucru.I-am văzut pe miile de tineri, în prima zi a Congresului, subliniind cu înflăcărate aplauze și ovații cuvîntul secretarului general al parti-
(Continuare în pag.
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SÎNZIANA

POP

Știți izbucnirea flori
lor primăvara ? Irumpe
rea imperceptibilă a mu
gurilor, seva crescînd în 
verde, în roz și alb, gă
teala aceasta a văzduhu
lui încărcat de soare. 
Primăvara năvalnică, 
nestăvilită, încărcătura 
ei de puritate și can
doare. Așa au izbucnit 
în mijlocul celui de al 
Vlll-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Co
munist cîntecele de 
trompete, tobele, ritmul 
tînăr al pașilor cucerind 
Sala Palatului, punînd 
stăpînire pe culuare 
pînă sub arcul de bolți. 
Cămăși albe, roșul de 
foc al cravatelor, dele
gația fericirii absolute. 
A copilăriei socialiste, 
de aur. Oferind flori, ei 
înșiși buchete de fru
musețe, mărturisindu-și 
în versuri, la microfonul 
celui mai înalt for al U- 
niunii Tineretului Co
munist, dragostea, și fă- 
cînd promisiuni condu
cerii iubite și înțelepte 
a Partidului, pionierii au 
venit în prag de primă
vară, cu primăvara vîrs- 
tei lor, spunîndu-și-o-n 
vers și explozie de su
perbă tinerețe luminoa
să. Au împletit-o în pri
viri și-n cuvinte. Sala 
Palatului, lucrările Con
gresului vor duce pînă 
la sfîrșit imaginea lor de 
ramură tînără, acoperită 
de flori, mireasma lor 
de pădure de munte.

Spectacol

festiv
de Operă joi seara organizatîn sala Teatrului și Balet a avut loc un spectacol festiv, cu prilejul celui de-al VIII-lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist.La spectacol, au asistat membri și membri supleanți

tuții centrale și organizații obștești, activiști de partid și de stat, oameni de știință și cultură, tineri din toate sec-

ai Comitetului iExecutiv alC.C. al P.C.R., secretari aiC.C. al P.C.R., membri Șimembri supleanți ai C.C. alP.C.R., conducători de insti-

toarele de activitate, < și invitați la Congresul Vlll-lea al U.T.C., ziariști.Erau prezenți, de asemenea, membri ai delegațiilor organizațiilor de tineret de peste hotare, participante la Congres.Asistența a răsplătit cu îndelungi aplauze pe tinerii artiști. La sfîrșitul spectacolului, acestora le-a fost oferit un coș cu flori din partea Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist.
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înainte
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la 
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Re--
Con-

n timp ce 
București, 
marea sală 
Palatului 
publicii,
greșul își con
tinuă lucrările, 
în 
gura furnale- 

pe schelele 
și orașe, în adîncul mi-

țară, la

viitoarelorlor, 
uzine 
nelor, pe ogoare, în amfitea
tre și laboratoare, cei peste 
2 250 000 de membri ai Uniunii 
Tineretului Comunist semnea
ză zilnic prezent în cartea de 
onoare a muncii. Ieri diminea
ță, conducători ai unor uni
tăți agricole socialiste, spe
cialiștii ne-au relatat telefo
nic fapte despre munca a- 
vîntată a tinerilor.

„Astăzi de dimineață — 
ne-a spus de la Pecineaga, din 
cîmpia dobrogeană, inginerul 
Dănilă Niculae ■—• am început 
semănatul florii soarelui. Pu
team să începem mai de mult, 
am așteptat doar timpul priel
nic. Mecanizatorii, printre care 
aș evidenția în mod deosebit 
pe tinerii Mihai Grecu și loan 

, au pregătit cu mult 
ogoarele pentru însă

mânțat. Cu floarea soarelui 
vom însămînța cam 450 hec
tare. Lucrăm cu 7 semănători. 
Aseară cînd am discutat des- 

| pre felul în care vom lucra

la semănat, Mihai Lepădatu — 
secretarul organizației U.T.C. 
— în numele tinerilor care lu
crează pe semănători, s-a an
gajat să terminăm această lu
crare în numai trei zile. As
tăzi de dimineață, cînd soarele 
abia răsărise, uteciștii Con
stantin Opriș, Marin Belcea, 
Dan Nicolae și Mihail Lepă
datu erau în capul tarlalelor 
gata pentru începerea semă
natului.

Lucrăm intens și la pregăti
rea terenului pentru semăna
tul celor 1 075 hectare cu po
rumb. Le-am discuit iar acum 
executăm grăpatul. Pământul 
se fărîmițează și va menține 
apa în sol. Un număr mare 
de tineri lucrează în aceste 
zile la modernizarea sectoru
lui zootehnic".

Din inima Bărăganului, din 
comuna Satu Mare, ne-a vor
bit tovarășul Marcel Dobra, 
președintele cooperativei agri
cole.

„Așa cum s-au angajat în 
adunarea generală a coopera
tivei, tinerii sînt prezenți la 
toate lucrările importante din 
cooperativă. Și, datorită mun
cii lor plină de răspundere, 
am reușit să terminăm de 
mai multe zile însămînțările 
din urgența întîi. Am ter
minat de semănat 450 hecta
re cu sfeclă de zahăr, 200(Agerpres)

hectare cu in, 310 hectare cu 
mazăre, 200 hectare cu măză- 
riche și 20 hectare cu ovăz. 
De trei zile lucrăm la semă
natul celor 450 hectare cu 
floarea-soarelui. Manole Ghi- 
nea, Oprea Matei, Stanciu 
Dumitru și ceilalți tineri me
canizatori din brigada lui A- 
lecu Redea folosesc din plin 
capacitatea de lucru a celor 7 semănători. Sperăm ca în 
cîteva zile să. terminăm se
mănatul. Mecanizatorii au în
ceput pregătirea celor 700 hec
tare pe care vom însămînța 
porumb. Foarte mulți tineri 
cooperatori lucrează in aceste 
zile în grădina de legume, la 
amenajarea canalelor și digu
rilor pentru irigații".

De la cooperativa agricolă 
Tîrzii, raionul Huși, unitate 
decorată recent cu Ordinul 
Muncii clasa I, ne-a vorbit 
tovarășul Petre Mihalache, 
președintele unității.

— Tnsămînțarea culturilor 
în prima urgență — ne-a re
latat el — s-a terminat ieri. 
Astăzi, pe ogoarele coopera
tivei noastre se găsesc aproa
pe 600 de țărani cooperatori, 
dintre care aproape jumătate 
sînt tineri. Un mare grup de 
tineri au început de diminea
ță tăiatul la vie și îngropatul 
spațierilor. Cîteva zeci de ti
nere lucrează la repicatul ră
sadurilor pentru roșiile tim
purii. Alți tineri îi ajută pe 
mecanizatorii din brigada de 
tractoare condusă de Constan
tin Panaite, de la S.M.T. Huși, 
care au început însămînțarea 
celor SO de hectare cu floarea 
soarelui planificate. Mențio
nez că printre fruntașii cam
paniei se numără, și de astă 
dată, uteciștii Ștefan Paras- 
chiv, Emilia Turculeț, Eleono
ra Iacob, Mihai Moga, Țică 
Panainte.

Fiind alături de delegații 
care se află în sala Congre
sului, tinerii din cooperativa 
agricolă Tîrzii răspund înal
telor aprecieri pe care parti
dul le-a adresat tinerei 
noastre generații intensifieîn- 
du-și eforturile, astfel ca ală
turi de toți țăranii coopera
tori să-și aducă contribuția 
importantă la efectuarea tu
turor lucrărilor din campania 
agricolă cu cel puțin trei zile 
mai devreme decît este pre
văzut.

ION ȘERBU 
CONSTANTIN SLAVIC

Moment- din spectacolul 
festiv

Foto : ION CU CU



AL VIII-LEA CONGRES AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

RAPORTUL CU PRIVIRE LA PROIECTUL STATUTULUI

UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

prezentat de tovarășul Gheorghe Stoica

Towăși,In aceste zile, membrii organizației noastre, întregul tineret, urmăresc cu viu interes desfășurarea lucrărilor celui de-al VlII-lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist, care va elabora, pe baza experienței dobîndite, în lumina sarcinilor de viitor, măsuri menite să ducă la sporirea contribuției U.T.C., la înfăptuirea mărețului program stabilit de cel de-al IX-lea Congres al partidului, pentru înflorirea României socialiste.Hotărîrea adoptată ca organizația noastră să poarte denumirea de Uniunea Tineretului Comunist, iar actualul Congres să fie considerat al VIII- lea Congres al U.T.C., exprimă continuitatea activității organizației noastre, tradițiile sale revoluționare, lupta sa eroică, alături de poporul muncitor, sub conducerea Partidului Comunist Român, pentru libertate socială și națională, pentru victoria socialismului și comunismului.Uniunea Tineretului Comunist, cuprinzînd în rîndurile sale peste 2 250 000 de membri — tineri muncitori, țărani, intelectuali, elevi, studenți și de alte profesii, se prezintă la cel de al VlII-lea Congres mai puternică ca oricînd, cu o experiență bogată, capabilă să-și îndeplinească marile sarcini și îndatoriri ce-i revin.înalta apreciere dată Uniunii Tineretului Comunist, activității membrilor săi, în salutul Comitetului Central al Partidului Comunist Român a- dresat Congresului nostru de către tovarășul Nicolae Ceaușescu va rămîne adînc întipărit în mintea și inimile u- tecjștilor. a întregului tineret, îndemnurile pline de încredere în capacitatea și energia creatoare a tineretului, sarcinile de mare răspundere pe care partidul le trasează organizației noastre însuflețesc și cheamă la noi înfăptuiri pe u- teciști, întreaga tînără generație a patriei.în îndeplinirea acestor sarcini, în ridicarea la un nivel superior a activității organizației noastre, de mare însemnătate sînt prevederile proiectului de statut supus dezbaterii și aprobării Congresului.Membrii Uniunii Tineretului Comunist au primit proiectul de statut cu deosebit interes și deplină adeziune. Prin toate prevederile sale, acest document . exprimă consecvența cu care Uniunea Tineretului Comunist aplică linia politică a partidului nostru cu privire la activitatea organizației comuniste de tineret. Sintetizînd experiența acumulată de-a lungul anilor în munca de e- ducare și mobilizare a tineretului la construcția socialismului, proiectul de statut oglindește locul și rolul din ce în ce mai însemnat pe care Uniunea Tineretului Comunist îl ocupă în viața politică, economică și socială a țării. El reflectă schimbările survenite în viața tineretului patriei, corespunde gradului de conștiință socialistă în permanentă creștere a tineretului, stadiului actual și sarcinilor de perspectivă ale organizațiilor U.T.C. Noul statut creează cadrul necesar pentru continua întărire politică și organizatorică a U- niunii Tineretului Comunist, pentru creșterea influenței sale în rîndul tinerei generații.Definindu-se caracterul, scopul și sarcinile fundamentale ale organizației, în proiec

tul de statut se arată că: 
„Uniunea Tineretului Comu
nist din Republica Socialistă 
România este organizația re
voluționară a tineretului care 
unește în rîndurile sale masele 
largi de tineri muncitori, ță
rani, elevi, studenți, intelec
tuali, funcționari, animați de 
idealurile nobile ale socialis
mului și comunismului".Prin întreaga sa activitate organizația noastră militează pentru cunoașterea și însușirea de către tineri a politicii Partidului Comunist Român, răspunde dorinței înflăcărate a tineretului de a sluji cu dragoste și devotament patria socialistă, poporul muncitor, de a participa activ la dezvoltarea economiei și culturii, la întreaga viață social-politică a țării.în conștiința fiecărui utecist, a fiecărui tînăr este adînc sădită convingerea că toate succesele organizației noastre sînt rodul conducerii permanente de către partid a Uniunii Tineretului Comunist. A- ceasta constituie și pentru viitor chezășia sigură a succeselor noastre în educarea comunistă a tineretului și mobilizarea lui la opera de desăvîr- șire a construcției socialismului. înscrierea la loc de frunte în proiectul de statut, a principiului conducerii de către partid ca principiu fundamental al întregii activități a Uniunii Tineretului Comunist a fost primită cu sentimente de bucurie și mîndrie de către toți membrii organizației noastre. Pentru uteciști, pentru toți tinerii patriei este o mare fericire că sînt conduși de un asemenea partid încercat și călit în lupta revoluționară, iubit și urmat cu încredere de întregul nostru popor, cum este Partidul Comunist Român.Idealul suprem al fiecărui utecist este acela de a munci și trăi într-un asemenea chip încît să merite cinstea de a fi primit în rîndurile membrilor partidului. Dînd expresie acestei năzuințe, în proiectul de stătut este înscrisă ca o sarcină de onoare a Uniunii Tineretului Comunist educarea și formarea de noi și noi generații de tineri care prin munca și pregătirea lor, prin calitățile lor politice și morale să fie demni de a deveni membri ai Partidului Comunist Român.Complexitatea sarcinilor care stau în fața Uniunii Tineretului Comunist, impune. creșterea continuă a capacității de organizare și mobilizare a fiecărei organizații U.T.C. Prevederile proiectului de statut cer Uniunii Tineretului Comunist, tuturor organizațiilor sale să desfășoare o intensă activitate politico-organizato- rică de mobilizare a tinerilor la realizarea sarcinilor trasate de partid. Ca școală a educației comuniste, organizația noastră trebuie să contribuie la dezvoltarea conștiinței socialiste a tineretului, la educarea lui în spiritul ideilor marxist-leniniste, al glorioaselor tradiții revoluționare de luptă ale poporului, ale clasei muncitoare, ale Partidului Comunist Român, ale tineretului comunist pentru libertate, independență națională și progres social. Uniunea Tineretului Comunist are sarcina să sădească și să dezvolte sentimentul frăției dintre ti

nerii români și de alte naționalități, strîns uniți în lupta pentru fericirea și bunăstarea întregului popor, pentru progresul și continua înflorire a patriei comune — Republica Socialistă România.U.T.C. trebuie să dezvolte la fiecare utecist sentimentul răspunderii față de îndatoririle ce-i revin, să-1 ajute să-și formeze acele trăsături morale proprii omului înaintat al zilelor noastre, să se comporte civilizat în familie și societate, să-i dezvolte hotărîrea de a milita întotdeauna pentru promovarea a tot ce este nou și înaintat în toate domeniile de activitate.Organizația noastră este chemată să acorde o maximă atenție tuturor problemelor privitoare la munca, pregătirea și viața tineretului. Ea trebuie să dezvolte la tineri pasiunea de a învăța necontenit, de a-și perfecționa pregătirea profesională, de a-și însuși știința și tehnica înaintată, tezaurul cultural al poporului nostru și al valorilor culturii universale, să ajute tinerii în organizarea instructivă și plăcută a timpului liber, a activităților cultural-artistice și sportive.Ca organizație obștească, U- niunea Tineretului Comunist are datoria să se intereseze de continua îmbunătățire a condițiilor de muncă și de viață ale tineretului, propunînd organelor competente măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor constatate. Folosind dreptul pe care îl dă organizațiilor noastre prevederea din statutul partidului — dovadă a încrederii acordate Uniunii Tineretului Comunist, membrilor săi — organizațiile U.T.C. sînt datoare să ridice în fața organizațiilor de partid, toate problemele de la locul de muncă în vederea îmbunătățirii activității.Proiectul de statut refleetă în același timp adeziunea deplină a U.T.C. față de politica externă a partidului și statului nostru. Uniunea Tineretului Comunist dezvoltă, în spiritul internaționalismului proletar, legăturile frățești cu tineretul din toate țările socialiste, cu organizațiile revoluționare ale tineretului din celelalte țări. Uniunea Tineretului Comunist militează pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare cu organizațiile de tineret din întreaga lume în scopul întăririi solidarității și unității mișcării democratice internaționale a tineretului în lupta pentru apărarea intereselor sale vitale, pentru pace, libertate națională și progres social.
Tovarăși,Subliniind că organizația noastră este organizație revoluționară, cu un larg caracter de masă, proiectul de statut precizează că în rîndurile U- niunii Tineretului Comunist poate fi primit orice tînăr cetățean al Republicii Socialiste România, care recunoaște statutul U.T.C., activează în una din organizațiile sale, îndeplinește hotărîrile Uniunii Tineretului Comunist și plătește cotizația de membru.Proiectul de statut acordă o atenție deosebită creșterii și întăririi rîndurilor organizației. Așa cum se subliniază și în Raportul Comitetului Central, răspunzînd dorinței tinerilor de a se pregăti și forma în 

rîndul organizației lor revoluționare, avem datoria să îmbunătățim munca de creștere a rîndurilor organizației astfel încît din U.T.C. să facă parte covîrșitoarea majoritate a tineretului. Reflectînd noile condiții în care muncește, învață și trăiește tineretul patriei, proiectul de statut stabilește că în Uniunea Tineretului Comunist sînt primiți tineri între 14 și 26 ani, care prin activitate și comportare se dovedesc demni de a face parte din organizația comunistă a tineretului. Această prevedere se întemeiază pe faptul că imensa majoritate a celor ce solicită să devină uteciști, nu depășește vîrsta de 26 de ani. Proiectul de statut prevede că, la cererea lor, tinerii care depășesc vîrsta de 26 de ani pot rămîne în continuare membri ai organizației noastre pînă la vîrsta de 30 de ani, răspunzînd astfel dorinței multor tineri de a-și continua activitatea în rîndurile U.T.C. în care s-au format și și-au petrecut o bună parte din cei mai frumoși ani ai vieții.De la cea mai fragedă vîrs- tă tinerii sînt formați de școală, de organizația de pionieri în spiritul dragostei față de patrie și partid, al respectului pentru muncă, pentru cei ce făuresc bunurile materiale și spirituale ale societății noastre. Ținînd seama de această realitate, de creșterea gradului de conștiință a tineretului, a maturității politice a organizațiilor noastre, în proiectul de statut este prevăzută măsura de a se renunța Ia prezentarea recomandărilor de către tînărul care cere să fie primit în U.T.C. Aceasta pune în fața organelor și organizațiilor U.T.C. sarcina de a cunoaște calitățile moral-politice și profesionale ale tinerilor — criteriu esențial în aprecierea lor, de a sprijini îndeaproape organizațiile de pionieri în cadrul cărora începe procesul de formare a viitorului tînăr comunist.Uniunea Tineretului Comunist trebuie să-i ajute pe tineri să cunoască bine rolul și sarcinile organizației, pentru ca atunci cînd solicită primirea în U.T.C. să fie pe deplin con- știenți că se înrolează într-o organizație revoluționară de tineret care militează, sub conducerea partidului, pentru socialism și comunism. Este necesar ca fiecare organizație să considere primirea în U.T.C. ca actul de început al unei munci atente, menită să contribuie la educarea tinerilor, la formarea lor ca tineri comuniști.Exprimînd grija pe care organizația noastră a avut-o întotdeauna față de fiecare membru al său, proiectul de statut, referindu-se Ia sancțiunile care se pot aplica uteciștilor în cazul comiterii unor abateri, subliniază în mod deosebit caracterul educativ al a- cestora, faptul că ele trebuie să urmărească îndreptarea celui sancționat, preîntîmpinarea a- baterilor, întărirea disciplinei și creșterea răspunderii membrilor organizației pentru îndeplinirea îndatoririlor statutare.înainte de a lua asemenea hotărîri, organele și organizațiile U.T.C. au obligația să chibzuiască cu toată atenția, să analizeze cu maturitate împrejurările în care utecistul a 

săvîrșit abaterea, să pună în balanța aprecierilor întreaga activitate a tînărului respectiv. Grăitoare pentru grija tovărășească pe care organizația noastră o manifestă față de cel sancționat, este prevederea din proiectul de statut conform căreia după cel puțin 6 luni de la data sancționării, organele și organizațiile U.T.C. pot, din proprie inițiativă, sau la cererea celui în cauză, să-i examineze activitatea și să hotărască ridicarea sancțiunii.
Tovarăși,Rolul tot' mai însemnat pe care organizația noastră îl are în viața tineretului și a întregii noastre societăți, sarcinile de răspundere pe care partidul le-a încredințat Uniunii Tineretului Comunist cer din partea fiecărui utecist să-și îmbunătățească în permanență activitatea. Tăria organizației, prestigiul și capacitatea ei de mobilizare depind în primul rînd de calitatea membrilor săi, de gradul lor de conștiință, de înalta lor răspundere cu care își îndeplinesc sarcinile.O îndatorire de onoare a fiecărui membru al U.T.C. — se spune în proiectul de statut — este ca în toate domeniile în care-și desfășoară activitatea să muncească neobosit pentru înfăptuirea politicii Partidului Comunist Român. Uteciștii trebuie să se afle întotdeauna în primele rînduri ale luptei pentru realizarea planurilor de producție, să-și îndeplinească în mod exemplar sarcinile ce le revin la locul de muncă, să învețe cu pasiune și perseverență, să-și ridice în permanență calificarea profesională.Chezășia creșterii conștiinței membrilor organizației, a îndeplinirii cu succes de către aceștia a sarcinilor ce le revin o constituie ridicarea continuă a pregătirii lor politico-ideo- logice, însușirea temeinică a învățăturii marxist-leniniste, a liniei politice, a hotărîrilor și directivelor partidului nostru.Cea mai înaltă îndatorire a uteciștului este aceea de a sluji cu devotament patria al cărui fiu este, de a-și da pentru întărirea și apărarea ei toate forțele, iar dacă va fi nevoie și viața. Această prevedere exprimă patriotismul înflăcărat care animă tineretul nostru, una din trăsăturile e- sențiale ale poporului, afirmată de-a lungul veacurilor prin pilduitoare fapte de eroism.Exigențele organizației noastre față de fizionomia morală a membrilor săi, față de trăsăturile care trebuie să le caracterizeze toate laturile vieții și activității, își află o oglindire concretă în proiectul de statut care cere uteciștilor să fie e- xemplu de corectitudine și conduită morală în familie și societate, să dea dovadă în toate împrejurările vieții de cinste și curaj, să apere cu fermitate adevărul, să combată cu intransigență atitudinile înapoiate, orice manifestări ale influenței ideologiei burgheze. Utecistul trebuie să fie un adversar neîmpăcat al rutinei și superficialității, să se caracterizeze prin receptivitate față de tot ce este nou și înaintat, prin spirit novator și inițiativă creatoare.
Tovarăși,Proiectul de statut arată că principiul călăuzitor al struc

turii și activității organizatorice a U.T.C este centralismul democratic. El unește într-un singur șuvoi energia, inițiativa creatoare, elanul și entuziasmul în muncă al tuturor uteciștilor, al întregii organizații în scopul înfăptuirii sarcinilor pe care partidul le-a pus în fața U.T.C. Caracterul unitar și democratismul profund care caracterizează organizația noastră își găsesc întruchiparea în eligibilitatea tuturor organelor conducătoare, în obligativitatea acestora de a prezenta periodic dări de seamă în fața organizațiilor, în supunerea necondiționată a minorității față de majoritate, în obligativitatea hotărîrilor organelor superioare pentru cele inferioare.Proiectul de statut subliniază că principiul de bază al muncii de conducere a activității în organizația noastră este principiul muncii colective. Principiul conducerii colective va trebui să fie aplicat cu și mai multă consecvență și fermitate, la toate nivelele și în toate etapele de muncă, astfel ca hotărîrile luate să fie rodul gîndirii și experienței întregului colectiv. Aplicarea a- cestui principiu trebuie însoțită de stabilirea precisă a sarcinilor fiecărui tovarăș, a a- portului și răspunderii lui în cadrul muncii colective. Acestor cerințe le corespunde și acea prevedere din proiectul de statut cu privire la crearea secretariatului ca organ statutar al comitetelor regionale ale U.T.C.Experiența a dovedit cît de utilă este pentru întreaga viață de organizație consultarea permanentă a maselor largi ale uteciștilor în toate problemele muncii, antrenarea unui larg activ de uteciști în studierea diferitelor aspecte ale activității U.T.C. și în stabilirea măsurilor corespunzătoare.Ca o expresie a dezvoltării democrației organizației noastre proiectul de statut dă o mai largă extindere și un mai cuprinzător conținut drepturilor membrilor U.T.C. Astfel, fiecare utecist are dreptul să participe la elaborarea tuturor hotărîrilor și stabilirea măsurilor pentru aplicarea lor în viață, să ceară organizațiilor U.T.C. ca acestea să izvorască din dorințele și cerințele reale ale colectivului din care face parte — premiză sigură și necesară a îndeplinirii lor.O condiție esențială a îmbunătățirii necontenite a activității Uniunii Tineretului Comunist este promovarea cu consecvență a criticii și autocriticii. Critica deschisă, principială, făcută în spirit constructiv este menită să înlăture lipsurile din activitatea oricărui utecist, indiferent de funcția pe care o ocupă în organizație, a oricărui organ de conducere, să creeze o atmosferă prielnică afirmării din plin a tuturor inițiativelor bune, stimulării puternice a mersului înainte. Prevăzînd un asemenea drept și totodată îndatorire pentru fiecare utecist, în proiectul de statut se subliniază, în același timp, că autocritica sinceră, izvorîtă din analiza profundă a propriilor lipsuri și greșeli este o premiză sigură a creșterii maturității politice, a dezvoltării spiritului de răspundere a fiecărui utecist. Organele și orga

nizațiile U. T. C. sînt datoare să asigure traducerea în viață a acestei prevederi statutare, stimulînd uteciștii să-și exprime în mod deschis părerea în adunările U.T.C., în presa de tineret. Ele trebuie să combată orice tendință de înăbușire a criticii, de cocoloșire a lipsurilor, manifestări străine spiritului de muncă al organizației noastre. Luînd în considerare cu deosebită atenție punctele de vedere ale uteciștilor, prețuind toate opiniile și propunerile îndreptate spre îmbunătățirea muncii, organele și organizațiile U.T.C. a- sigură mobilizarea tuturor forțelor la îndeplinirea cu succes a sarcinilor care le stau în față.Realizarea sarcinilor de mare însemnătate ce-i revin organizației noastre a făcut necesară și îmbunătățirea formelor organizatorice, a metodelor de muncă — măsuri ce-și găsesc reflectarea în proiectul de statut supus dezbaterii Congresului. Aceasta exprimă încă o dată consecvența cu care organizația noastră ține seama de faptul că formele organizatorice nu se stabilesc o dată pentru totdeauna, că ele trebuie perfecționate în funcție de sarcinile care stau în fața organizației într-o perioadă sau alta, de preocupările tineretului. Propunînd renunțarea la prevederile actualului statut potrivit cărora organizațiile U.T.C. se creau avînd drept criteriu — aproape exclusiv — numărul de membri, noul proiect dă o rezolvare corespunzătoare structurii organizatorice, constituirii organizațiilor de bază, ținînd seama de complexitatea sarcinilor, de necesitatea legării activității U.T.C., de adoptarea mai elas- adecvarea
problemele specifice locului de muncă, prevăzînd unor reglementări tice, care permit formelor organizatorice la cerințele vieții.Ridicarea pe o treaptă superioară a activității Uniunii Tineretului Comunist face necesară întărirea tuturor organizațiilor de bază, creșterea rolului lor în întreaga activitate pe care o desfășoară tineretul.în proiectul de statut se subliniază că organizațiilor de bază le revin obligații sporite pentru mobilizarea tineretului la îndeplinirea exemplară a sarcinilor în producție, la însușirea temeinică a cunoștințelor predate în întregul proces de învățămînt, pentru dezvoltarea la tineri a pasiunii pentru știință și tehnică, lărgirea orizontului politic și ideologic, educarea membrilor lor în spiritul intransigenței față de lipsuri și abateri, al apărării proprietății obștești, al vigilenței revoluționare și combativității față de manifestările ideologiei burgheze, în spiritul principiilor moralei comuniste, al patriotismului socialist și internaționalismului proletar.în colaborare cu organele de stat, instituțiile de învățămînt și cultură, cu sindicatele și celelalte organizații obștești, organele și organizațiile U.T.C. trebuie să se ocupe de proble

mele profesionale și sociale ale tineretului, de organizarea activității cultural-sportive, a distracției și a turismului local pentru tineret.Prevederile proiectului de statut pun în fața organizațiilor U.T.C. sarcina de a ține în mai mare măsură' seama de specificul muncii în rîndul. tineretului, de faptul că în organizația noastră își desfășoară activitatea tineri de vîrste și nivel de pregătire diferite, cu preocupări multiple. Pornind de la o asemenea realitate este necesar ca organizațiile U.T.C. să acorde o mai mare atenție diferențierii și diversificării muncii în rîndurile tuturor categoriilor de tineri.întreaga activitate a organizației U.T.C. trebuie să fie puternic pătrunsă de spirit tineresc, să răspundă prin conținutul și forma sa cerințelor vîrstei, să fie în așa fel concepută încît să ducă la creșterea rolului tuturor organizațiilor U.T.C. în organizarea întregii vieți politice și activității tineretului. Tinerii să găsească în activitatea organizației cadrul cel mai potrivit pentru a-și clarifica problemele care-i interesează, să simtă în permanență în organizația U.T.C. un sprijinitor și sfătuitor competent și apropiat. Cunoașterea profundă a tot ce-i preocupă pe tineri, consultarea asupra tuturor activităților întreprinse, maxima receptivitate la propunerile lor creează o trainică legătură între organizație și masa tinerilor, sînt izvorul îmbunătățirii continue a activității Uniunii Tineretului Comunist.
Tovarăși. ~Dezbaterile care au avut loc asupra proiectului de statut, propunerile făcute de tineri, ecoul pozitiv pe care l-au aflat în rîndul lor prevederile statutului sînt o dovadă grăitoare că în elaborarea lui s-a ținut seama de experiența dobîndită în activitatea sa de Uniunea Tineretului Comunist. In adunările activului U.T.C., în scrisorile trimise Comitetului Central sau publicate în paginile ziarului „Scînteia tineretului", uteciștii au făcut numeroase propuneri care oglindesc grija pentru creșterea rolului Uniunii Tineretului Comunist în viața tineretului patriei noastre, pentru îmbunătățirea activității membrilor U.T.C. și a organizațiilor de bază în toate domeniile de activitate. •Pentru ca noul statut să-și dovedească din plin eficacitatea, să capete viață este necesar ca fiecare organizație, fiecare membru al Uniunii Tineretului Comunist să militeze pentru transpunerea în fapt1 a prevederilor sale.Avem convingerea fermă-că dezbătînd și aprobînd proiectul de statut, Congresul va da organizației noastre un document de mare însemnătate, care va contribui la continua creștere a rolului și capacității politico-organizatorice a Uniunii Tineretului Comunist.
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L VIII-LEA CONGRES AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Cuvîntul tovarășului 
llie Lepădat

delegat al organizației regionale București a U.T.CAm ascultat cu vie emoție cuvintele pline de dragoste părintească, cuprinse în cu- vîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu adresată Congresului nostru și încerc un sentiment de mîndrie și recunoștință pentru înalta apreciere pe care o dă partidul activității tineretului.Tineretul regiunii noastre muncește și trăiește în cea mai întinsă cîmpie a patriei, în Bărăgan, . renumită pentru locul pe care-1 ocupă în asigurarea unei mari producții agricole, grînarul țării. Bărăganul nostru a devenit în anii socialismului un exemplu de îmbinare armonioasă a tehnicii și științei agricole cu hărnicia celor care și-au unit forțele pe ogoarele înfrățite. Tinerii din satele regiunii București, toți oamenii muncii din agricultură au primit cu totală adeziune măsurile stabilite de Congresul al IX- lea al partidului, de Plenara din noiembrie 1965, măsuri a- doptate într-o atmosferă de mare însuflețire de primul Congres al țăranilor cooperatori. Ele constituie și pentru tînăra generație un larg cîmp de activitate, de afirmare a inițiativei și a capacității sale de muncă.în cele 516 cooperative agricole de producție, în gospodăriile de stat și S.M.T. din regiune, lucrează aproape 100 000 de uteciști — un detașament capabil să lupte pe fronturile agriculturii socialiste, dornic să învețe din ce în ce mai mult și să muncească din ce în ce mai bine pentru a smulge pămîntului roade cît mai bogate. Prin munca lor au adus o importantă contribuție la sporirea belșugului cîmpiei dunărene.în regiunea noastră sînt numeroase cooperative agricole care au realizat producții de peste 3 000 kg grîu la hectar și aproape 5 000 kg porumb boabe, așa cum sînt: Dor Mărunt, Miloșești, Gheorghe Doja, Făcăieni, Borcea, Pe- troiu și altele.Statul dotează agricultura cu tot mai multe mașini și u- tilaje. Unele dintre acestea nu sînt folosite, însă, cu întreaga capacitate, iar altele nu sînt bine îngrijite, din care cauză randamentul lor este scăzut. în același timp, un număr încă insuficient de tineri frecventează cursurile învăță- mîntului agrozootehnic. Asemenea situații reflectă faptul că unele comitete raionale cît și comitetul regional U.T.C. nu s-au ocupat consecvent de modul în care tinerii își îndeplinesc sarcinile de producție, propriile angajamente, de felul în care îngrijesc și exploatează mașinile.Una din sarcinile principale pusă de partid în fața agriculturii — a spus în continuare vorbitorul — este extinderea suprafețelor irigate. Pînă în prezent în regiunea noastră au fost amenajate mari suprafețe de teren care în anii cincinalului se vor extinde considerabil.La acțiunile inițiate în a- cest scop de către organele și organizațiile de partid, organizațiile U.T.C. au mobilizat un mare număr de tineri. Ei au fost prezenți la construirea barajelor și digurilor de stăvilire a apelor, la amenajarea și întreținerea canalelor pentru aducerea și evacuarea apei, la construirea de
Cuvîntul tovarășului 

Ion Duțu
delegat al organizației regionale Ploiești a U.T.C.Tinerii care mi-au încredințat mandatul de a-i reprezenta ca delegat la Congresul Uniunii Tineretului Comunist sînt petroliști pe Valea Prahovei. Eu sînt sondor. De la această tribună vreau să vă prezint cîteva aspecte din viața și preocupările noastre, ale celor aproape 300 de tineri petroliști de la Schela Cîmpina.Deseori, în clipele de răgaz, la gura puțului și apoi, pe larg, în orele libere, bătrînii sondori ne povestesc din viața lor zbuciumată din trecut, în- vățîndu-ne să prețuim cu adevărat minunatele condiții de care ne bucurăm astăzi.Pentru noi toți, tineri și vîrstnici, meseria de petrolist a căpătat noi semnificații. Ea înseamnă nu numai cunoașterea tainelor smulgerii din a- dîncuri a „aurului negru“, ci, totodată, cunoașterea adevărurilor fundamentale ale vieții, ale științei, ale artei și culturii. Este expresia saltului de la omul care scotea țițeiul cu găleata, la cel care mînuieș- te, cu precizie, izotopii radioactivi, supraveghează pupitrele pentru telecomandă, conduce minunatele instalații

DISCUȚII PE MARGINEA
RAPOARTELOR PREZENTATE

puțuri pe acele suprafețe unde nu există ape curgătoare sau lacuri. Mii de tineri din raioanele Fetești, Călărași, Oltenița, Slobozia, Urziceni au participat, alături de ceilalți țărani cooperatori, la lucrările de hidroameliorații muncind săptămîni în șir, uneori în condiții grele, pentru a smulge stihiei apelor și a da în circuitul agricol zeci de mii de hectare, întregind astfel ogorul fertil al țării.Considerăm pe deplin justă sublinierea din Raportul Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, prezentat Congresului, că organizațiile U.T.C. vor trebui să-și sporească eforturile pentru a mobiliza un număr mai mare de tineri la acțiunile de hidroameliorații.O preocupare importantă a organizației noastre a fost și aceea de a îndruma un număr tot mai mare de tineri spre meseria de îngrijitor de animale. Cei peste 8 000 de uteciști recomandați de organizațiile U.T.C. au îndrăgit a- ceastă meserie și obțin succese însemnate în muncă. Rezultatele bune se datoresc și faptului că am acordat mai multă atenție pregătirii lor profesionale. Pe lingă antrenarea tinerilor de către organizațiile de bază U.T.C. la cursurile învățămîntului agrozootehnic s-a organizat, . în colaborare cu consiliile agricole, vizite și schimburi de experiență la gospodării de stat și stațiuni experimentale, la cooperative agricole fruntașe, invitîndu-i totodată pe fruntași în unitățile unde rezultatele erau mai slabe, iar organizațiile U.T.C. aveau mai putină experiență.Cu toate acestea, trebuie să spunem că nu am reușit să desfășurăm o asemenea muncă încît să determinăm un număr mai mare de tineri să îndrăgească meseria de îngrijitor de animale, ne-am preocupat insuficient de permanentizarea lor în acest sector, de condițiile de muncă și de viață ce le sînt asigurate.Participarea mai activă a tineretului la consolidarea e- conomică și organizatorică a cooperativelor agricole, a arătat în încheiere vorbitorul, depinde în mare măsură de creșterea rolului și a influentei organizațiilor U.T.C. de la sate, de ridicarea întregii lor activități la nivelul sarcinilor ce ne stau acum în fată. Proiectul de Statut al Uniunii Tineretului Comunist stabilește ca o condiție esențială întărirea din punct de vedere politic și organizatoric a acestor organizații. îndeplinind întocmai prevederile statutului pe care-1 vom vota aici, Comitetul regional U.T.C. București va ajuta comitetele raionale, organizațiile de bază să desfășoare o muncă concretă, diferențiată în funcție de vîrsta și preocupările tineretului, de nivelul lor de pregătire, să folosească forme și metode de muncă tinerești, interesante, mobilizatoare, specifice profesiei și vîrstei tinerilor.în numele tuturor membrilor organizației noastre regionale ne angajăm să muncim cu tot entuziasmul tinereții, să contribuim cu toate forțele la înfăptuirea mărețului program elaborat de partid pentru continua înflorire a patriei noastre dragi, Republica Socialistă România.

românești de foraj la mari a- dîncimi.Este firesc, deci, ca munca organizației noastre să răspundă cerințelor sporite ale tînă- rului petrolist de astăzi, să fie canalizată în direcțiile majore ale preocupărilor acestuia, ale formării personalității sale multilaterale. în acest scop, ne-am îndreptat atenția spre organizarea unei activități cultural-educative variate și cît mai interesante, apreciată și îndrăgită de tinerii noștri.Printre acțiunile organizate, un loc important l-au ocupat cele legate de cunoașterea și folosirea tehnicii moderne, cum ar fi: conferințe și demonstrații pe teme tehnice, întîlniri cu petroliștii care au o bogată experiență, seri de întrebări și răspunsuri pe teme profesionale și altele.Avem în schela noastră un club frumos, dotat cu o bibliotecă cu mii de volume, cu televizor, sală de spectacole, de șah, tenis de masă, iar în imediata apropiere a clubului, terenuri de volei, tenis, un ștrand modern. Tinerii noștri participă activ și cu plăcere la acțiunile cultural-educative, la

întrecerile sportive pe care le organizăm.în afară de faptul că,, periodic, formațiile artistice ale clubului se deplasează și prezintă programe în fața lor, tinerii au posibilitatea să participe la simpozioane, seri literare, audiții colective, la activități sportive, jocuri distractive care sînt organizate aici, la nivelul secțiilor și brigăzilor de producție. Un element pozitiv în viața noastră cultu- ral-artistică îl constituie activitatea brigăzilor artistice create pe secții, care, cu operativitate și eficacitate, prezintă programe axate pe problemele specifice fiecărui loc de producție.O atenție deosebită acordă comitetul U.T.C. muncii cu
Cuvîntul tovarășului 

Constantin Pitiș 
delegat al organizației regionale lași a U.T.C.încerc un sentiment de a- dîncă emoție la gîndul că am cinstea de a reprezenta pe colegii mei, studenții din centrul universitar Iași, la a- cest eveniment de seamă al vieții tineretului din patria noastră.în bătrînul nostru Iași, în care învață astăzi 18 009 de studenți, s-au înălțat noi construcții universitare, cu săli de cursuri și laboratoare modern utilate, cîteva complexe sociale studențești în care locuiesc 10 000 de studenți, o frumoasă Casă de cultură a tineretului și studenților. Ca întreg tineretul universitar al patriei și noi beneficiem de avantajele unui învățămînt tot mai perfecționat, de burse și o largă asistență socială, de posibilitatea de a ne petrece vacanțele în cele mai pitorești stațiuni. Dați-mi voie, ca, în numele colegilor mei, să aduc conducerii de partid și de stat mulțumirile noastre pentru condițiile tot mai bune de studiu și viață create, pentru perspectivele luminoase ce le avem în față. în salutul adresat Congresului nostru de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, noi vedem o nouă expresie a acestei permanente atenții cu care sîntem înconjurați și, în același timp, o îndrumare plină de înțelepciune a activității noastre de viitor.Referindu-se apoi la unele probleme ale muncii organizației U.T.C. din Institutul politehnic ieșean, vorbitorul a spus :Ținînd seama de specificul institutului nostru, organizațiile Uniunii Tineretului Comunist, împreună cu asociațiile, și-au concentrat preocupările asupra unor laturi esențiale ale pregătirii profesionale cum sînt: studiul individual sistematic, cercetarea unei bibliografii cît mai largi, realizarea la timp a lucrărilor de laborator și a proiectelor, desfășurarea în bune condiți- uni a practicii în producție.Rodul muncii noastre, al îndrumării de către cadrele didactice, al condițiilor de care dispunem pentru a învăța, precum și al aportului organizațiilor Uniunii Tineretului Comunist și asociațiilor îl constituie faptul că a crescut numărul studenților cu o pregătire profesională bună și foarte bună. La ultima sesiune de examene, mai mult de șaptezeci și cinci la sută din studenții care au promovat au medii peste 7. Totuși, în institutul nostru există încă studenți care nu respectă disciplina universitară, nu muncesc ritmic, își amînă nejustificat pregătirea și, mai apoi, predarea proiectelor și susținerea examenelor — ceea ce se reflectă în numărul relativ

Cuvîntul tovarășei 
Maria Grădinaru

delegată a organizației regionale Bacău a U.T.C.Trăiesc și muncesc în unul din orașele noi apărute pe harta țării — în orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Prin grija partidului, tuturor celor care lucrăm și trăim în acest oraș, pe care l-aș numi al tinereții, ni s-au creat condiții minunate de muncă și viață. Lucrăm în întreprinderi utilate Ia nivelul tehnicii mondiale, fabricăm cauciuc care poartă pe el însemnele României Socialiste. Mulți dintre noi am crescut și ne-ar' format odată cu uzinele, cu orașul nostru și sîntem mîndri de acesta.Sîntem bucuroși de ceea ce am realizat, dar sîntem în a- celași timp conștienți de marile răspunderi pe care le avem. Majoritatea muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor din Combinatul de Cauciuc Sintetic în care lucrez sîntem tineri, mînuim agregate și utilaje moderne. Acest lucru presupune cu necesitate o temeinică pregătire profesiona

cartea care, putem spune, a devenit o preocupare permanentă a tuturor tinerilor din schelă. Astfel, în cadrul bibliotecii schelei și la cele 17 biblioteci de la locul de muncă, absolut toți tinerii au fișe, cei mai multi fiind pasionați cititori ai cărții politice, beletristice și științifice.Organizația Uniunii Tineretului Comunist din schela noastră vă asigură că va depune și în viitor eforturi sporite pentru a iniția și organiza activități cu un bogat conținut educativ, care să contribuie la educarea comunistă a tinerilor petroliști, mobilizîndu-i la munca creatoare a întregului popor pentru desăvîrșirea construcției socialiste în scumpa noastră patrie.

mare al celor , care nu promovează sesiunile, cum se întim- plă la facultățile noastre de construcții și mecanică. Și în aceste colective, ca și în cele de la Institutul agronomic din Iași, una din cauzele acestei situații — criticată pe drept cuvînt în Raportul Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist — o constituie slaba stimulare a spiritului critic al masei de studenți împotriva delăsării în studiu și a încălcării disciplinei universitare. Organizațiile U.T.C. din facultățile noastre vor intensifica munca politică în fiecare. an și grupă de studiu, pentru creșterea răspunderii tuturor studenților față de propria pregătire profesională, pentru dezvoltarea combativității față de cei care nu se încadrează în normele vieții universitare.De asemenea, credem că Ministerul învățămîntului, împreună cu conducerile institutelor, vor putea realiza o echilibrare mai bună a programelor de învățămînt pe an de studiu, evitînd supraîncărcările ce se mai manifestă în prezent. Exprim aici și dorința studenților noștri de a se urgenta elaborarea și tipărirea unor cursuri universitare, mai ales la disciplinele de specialitate.în continuare vorbitorul s-a referit la activitatea și rolul cercurilor științifice studențești : în strînsă colaborare cu catedrele, organizațiile Uniunii Tineretului Comunist și asociațiile studențești au orientat activitatea cercurilor științifice din Institutul politehnic spre formarea încă din anii de studiu a deprinderilor de cercetare, de folosire a tehnicilor experimentale, de investigație și studiu bibliografic absolut necesare în prezent oricărui inginer, indiferent de locul său de muncă. întrucît cercurile științifice pot constitui ABC-ul în munca de cercetare, contribuind la educarea pasiunii pentru știință — ne propunem să atragem în mai mare măsură studenții la a- ceste cercuri, să dezvoltăm activitatea acestora prin prezentarea de recenzii din bibliografia de specialitate și organizarea de întîlniri pe teme tehnice actuale.Viitori ingineri, deprinși să înțelegem însemnătatea în producție a controlului tehnic de calitate, noi, studenții Institutului politehnic din Iași, ne vom organiza eforturile cu precizie, ritmicitate și perseverență inginerească, pentru ca rezultatele noastre în studiu să corespundă controlului tehnic al producției, pentru a reuși la viitoarele examene ale vieții.

lă. Iată de ce pentru mine a constituit o adevărată satisfacție modul în care Raportul la Congres a analizat activitatea organizațiilor U.T.C. în sprijinirea tinerilor pentru ridicarea continuă a cunoștințelor profesionale, răspunderea ce ne revine fiecăruia dintre noi în această privință. Eu consider că este un merit al organizației U.T.C. din Combinatul nostru că a știut să intervină, sub conducerea și îndrumarea organizației de partid, în ajutorarea tinerilor pentru a-și forma cunoștințe care să le dea posibilitatea să-și însușească bine și la timp sarcinile de producție.Pentru a găsi formele, mijloacele cele mai bune în munca de ridicare a calificării profesionale, comitetul nostru U.T.C. a organizat o largă consultare a tinerilor, încheiată cu dezbaterea acestei probleme în ședință cu activul U.T.C. pe Combinat, la

care au fost invitați și tovarăși din rîndul cadrelor tehnice. Cu acest prilej am făcut propuneri prețioase cu privire Ia îmbunătățirea cursurilor de ridicarea calificării, organizarea de conferințe pe diferite teme tehnice, simpozioane, concursuri pe meserii etc. Toate acestea au fost înscrise în planurile de muncă ale organizațiilor de bază și, cu u- nele excepții, ele au fost realizate lună de lună.în momentul de față în cele 65 de cursuri de ridicarea calificării și 13 de specializare sînt cuprinși peste 1400 de tineri operatori chimiști, la- boranți, mecanici și lăcătuși de întrenținere, electricieni etc. Absolvind asemenea cursuri, tinerii noștri, alături de ceilalți muncitori, și-au îmbogățit cunoștințele tehnice și profesionale în meseria a- leasă, cunoștințe legate de științe cum sînt: matematica și fizica. Toate acestea îi ajută să conducă cu mai multă competență complicatele procese de producție.Lucrez în industria chimică și știu ce înseamnă pentru un operator chimist să cunoască bine, de pildă, și meseria de lăcătuș sau mecanic. Stăpîni- rea acestor meserii de un singur om are o mare valoare pentru bunul mers al producție. De aceea, susțin din toată inima sarcina rezultată din Raport cu privire la datoria fiecărui utecist, a fiecărui tînăr de a-și însuși cît mai multe cunoștințe din acele meserii înrudite cu meseria sa
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Cuvîntul tovarășului 
Iosif Walter 

delegat al organizației regionale 
Mureș-Autonomă Maghiară a U.T.C.Am ascultat cu toții cu e- moție și bucurie cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, în care găsim înalta prețuire dată tinerei generații din patria noastră pentru contribuția sa la realizările obținute de întregul popor, condus cu clarviziune de partid, pe drumul luminos al socialismului.Pentru mine, ca și pentru noi toți, Congresul Uniunii Tineretului Comunist reprezintă un eveniment de mare însemnătate, un minunat prilej de a ne înnoi angajamentul de a sluji cu credință idealurile comuniste ale partidului nostru, care de 45 de ani poartă cu eroism steagul luptei pentru înfăptuirea celor mai nobile năzuințe ale poporului.în ansamblul economiei naționale —• a spus în continuare vorbitorul — regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, ca și celelalte regiuni ale țării rămase în urmă în trecut, a cunoscut în anii puterii populare o continuă dezvoltare și înflorire, rod al activității oamenilor muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — care trăiesc și muncesc într-o armonie frățească, clădită pe egalitatea deplină în drepturi, interese comune, pe relații de prietenie sincere.Un itinerar pe drumurile mureșene dezvăluie, pe lîngă minunatele priveliști ale naturii, importante unități industriale și agricole, edificii sociale și de cultură, care sînt expresia politicii înțelepte a partidului nostru de dezvoltare armonioasă a tuturor regiunilor țării. Alăturîndu-se cu entuziasm eforturilor creatoare ale oamenilor muncii din această parte a țării, tineretul regiunii noastre participă activ la lupta pentru traducerea în viață a politicii partidului, pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite de cel de-al 

IX-lea Congres al P.C.R.

de bază. Aceasta este necesar nu numai în industria chimică, ci și în celelalte ramuri industriale.în ceea ce privește contribuția organizației U.T.C. la ridicarea calificării tinerilor, există, așa cum s-a subliniat în Raport, încă un larg cîmp de inițiativă — spunea vorbitoarea în continuare. La noi s-au dovedit foarte eficace, de pildă, acțiunile organizate în colaborare cu biblioteca tehnică. Prezentarea de cărți, organizarea de consfătuiri, traducerea unor lucrări tehnice de specialitate din limbi străine, organizarea de ștanduri cu cărți tehnice la majoritatea locurilor de muncă etc. au atras la biblioteca tehnică a Combinatului peste 2.000 de cititori — în marea lor majoritate tineri. Pentru a asigura o continuitate în citirea literaturii tehnice, am considerat ca importantă inițiativa organizației U.T.C. de la Combinatul de îngrășăminte cu azot din Piatra Neamț, privind concursul pentru citirea literaturii tehnice, inițiativă care promite să dea rezultate bune și în combinatul nostru.Asigur conducerea partidului nostru, Congresul — a spus vorbitoarea în încheiere — că tinerii din Combinatul de Cauciuc Sintetic, din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej sînt hotărîți să pună întregul lor elan și energie în slujba îndeplinirii marilor sarcini pe care partidul ni le-a încredințat.

Tinerii de la Centrala termoelectrică Luduș-Iernut au adus o importantă contribuție la succesele obținute de acest colectiv, succese care au primit o bună aprecipre prin obținerea în 1964 a diplomei de întreprindere evidențiată și în 1965 a Steagului de întreprindere fruntașă pe ramură. Tinerii țărani cooperatori din comuna Acățari, raionul Tg. Mureș, lucrînd în cele mai importante sectoare, au contribuit la întărirea economică a cooperativei care, datorită rezultatelor obținute, a fost distinsă cu Ordinul Muncii cl. I. Și tineretul studios din regiunea noastră, în- țelegînd înaltele răspunderi ce-i revin pentru a dobîndi o pregătire multilaterală, învață cu sîrguință și obține rezultate din ce în ce mai bune. De exemplu, la ultima sesiune de examene, peste 90 la sută dintre studenții Institutului de Medicină și Farmacie din orașul Tg. Mureș au fost notați cu calificative între 7 și 10.Toate aceste rezultate sînt rodul muncii de educație desfășurată de partid în rîndul tineretului, al dezvoltării conștiinței socialiste a acestuia.împrejurările istorice — a arătat în continuare vorbitorul—au făcut ca de-a lungul secolelor, pe meleagurile patriei noastre să se așeze, alături de români, și populație de alte naționalități. în decursul anilor s-a cimentat frăția poporului român cu naționalitățile conlocuitoare, în munca și viața comună, în lupta comună împotriva dușmanilor.Ne mîndrim cu toții că sîntem cetățenii României socialiste, țară independentă și suverană.în familia noastră socialistă, unită, tinerii români și cei din rîndul naționalităților conlocuitoare își închină munca lor înflorii patriei comune — Republica Socialistă România. Tradițiile statornicite de-a lungul secolelor au fost 

continuate în spiritul celui mai profund internaționalism de către partidul nostru — organizatorul și conducătorul luptei comune a tuturor oamenilor muncii din țara noastră indiferent de naționalitate.Organizația noastră regională consideră ca o sarcină de mare răspundere educarea tineretului în spiritul cunoașterii și prețuirii minunatelor tradiții de luptă ale poporului, ale clasei muncitoare și partidului său marxist-leninist, a frumuseților și bogățiilor patriei. A intrat în tradiția muncii noastre organizarea de întîlniri cu activiști de partid și de stat, oameni de știință, artă și cultură, simpozioane, concursuri, excursii și vizite la locuri istorice, legate de lupta poporului și a partidului, la diferite centre industriale. De neuitat, în amintirea zecilor de mii de tineri vor rămîne excursiile și drumețiile la Doftana, Muzeul de istorie a partidului, la Hidro-
Cuvîntul tovarășei 
Vasilica Chiscop

delegată a organizației regionale Galati a U.T.C.Aș dori să vă împărtășesc, dragi tovarăși delegați și invitați, cîteva din realizările tinerilor din comuna TEPU în organizarea activităților- cultu

ral-educative în rîndul tinerilor din comuna noastră.Comuna noastră are vechi tradiții în arta populară. De aici, s-a ridicat neobositul culegător de folclor Teodor Pan- filie, care a găsit pe meleagurile noastre minunate creații ale poporului. Generații întregi se întrec și azi în măiestria și farmecul dansului, al cîntecului și poeziei populare.în comuna noastră își desfășoară activitatea un cor format din 150 de cooperatori, în cadrul căruia mulți sînt tineri. Din anul 1950 nu a fost concurs cultural-artistic la care corul nostru să nu fi obținut locuri fruntașe și o bună a- preciere din partea publicului.Mobilizați de organizația U.T.C., tinerii din comuna noastră se adună în fiecare seară la căminul cultural, participă la activitățile pe care le organizăm, la repetițiile formațiilor artistice, vin să audieze o conferință bună, să schimbe o carte la bibliotecă, să danseze, să joace șah sau tenis de masă.Programele brigăzii artistice din comuna noastră sînt foarte apreciate. La căminul cultural, sau direct la locul de muncă — pe cîmp — membrii brigăzii artistice vorbesc despre fruntașii în muncă și realizările lor, despre ceea ce s-a făcut bine, critică lipsurile, nu ocolesc niciodată codașii. în prezent, formațiile noastre artistice participă cu succes la concursul regional „Festivalul primăverii11. Avem și o formație de teatru, o orchestră de muzică populară a căror activitate este mult apreciată de tineri și de toți locuitorii comunei noastre.Organizația U.T.C. a acordat o mare atenție organizării 
Cuvîntul tovarășului 

Niculae Stoian
delegat al organizației București a U.TC.De-a lungul deceniilor — a spus vorbitorul evocînd începuturile presei noastre studențești — înaintașii patrioți au încercat nu o dată să înfiripe unele publicații universitare, dar de la aceste apariții meteorice, pînă la presa studențească de astăzi „e-o cale-atît de lungă" — cum ar zice poetul.

înțelegeți din aceasta ce semnificație impresionantă are faptul că la cel de al VIII-lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist, putem vorbi între alte realizări, nu numai de o publicație studențească, ci
(Continuare in pag. a IV-a)

centrala Gheorghe Gheorghiu- Dej de pe Argeș, la Combinatul siderurgic de la Galați, precum și în alte locuri din regiune și din țară. Participarea în masă a tineretului la aceste acțiuni a contribuit la dezvoltarea sentimentului patriotic, la cunoașterea și înțelegerea uriașelor transformări petrecute în viața economică și socială a patriei noastre, a mărețelor ei perspective, la întărirea frăției dintre tinerii de diferite naționalități, la dezvoltarea ho- tărîrii ferme de a duce mai departe minunatele tradiții de muncă și luptă ale poporului, de a urma pilda înălțătoare a comuniștilor.Strîns unit sub steagul încercatului nostru partid — a spus în încheiere vorbitorul — tineretul regiunii noastre își exprimă hotărîrea de a nu precupeți nici un efort pentru a contribui la ridicarea României Socialiste pe noi culmi ale civilizației și progresului.

muncii cultural-educative în rîndurile tineretului pe baze 
temeinice, în așa fel, ca aceas
ta să fie o activitate perma
nență, interesantă șl cu adevă

rat tinerească, care să ajuta la desăvîrșirea educației comuniste.Serile cultural-distractive pe care le organizăm săptămînal se bucură de aprecierea tinerilor și contribuie la îmbogățirea cunoștințelor lor.Dragostea pentru muncă și totodată dragostea pentru frumos, pentru minunatele comori artistice ale poporului, muzica și dansul, voia bună sînt pasiuni statornice ale tinerilor de la Tepu.Ne place, desigur, și sportul. Adesea băieții și fetele din comuna noastră se întrec, după orele de muncă, pe terenurile de sport. Sportul este pentru noi un prilej de odihnă, de destindere, de călire fizică.Acestea sînt doar cîteva din activitățile organizației noastre în acest domeniu, deși sîntem convinși că mai sînt multe de făcut și e suficient loc pentru mai bine. Va trebui, mai ales, așa cum se arăta și în Raportul Comitetului Central, prezentat Congresului, să depunem eforturi mai mari pentru a organiza activități proprii, corespunzătoare specificului tineretului, pentru a dezvolta forme interesante ca: duminicile cultural-sportive sau festivalurile cultural-ar- tistice și sportive după terminarea muncilor agricole. Sîntem convinși că dacă noi, organizațiile U.T.C., vom organiza bine aceste festivaluri, vom face din ele adevărate sărbători ale tinereții, ale bucuriei pentru viața noastră fericită pe care o trăim.încheind acest cuvînt, vă asigur tovarăși că voi împărtăși tinerilor din comună cu inima plină de bucurie ceea ce am învățat la Congresul Uniunii Tineretului Comunist.



AL VIII-LEA C0N8REȘ AL UNIUKII WKTKJ? eO’SSJST
(Urmare din .pag. a III-a) de o presă studențească, cu- prinzînd săptămînalul „Viața studențească" "la care lucrez șț revista literar-artistică „Amfiteatru" — colega noastră aflată în anul I care si-a trecut cu bine primele examene.Datoria-'noastră, a celor care lucrăm la „Viața studențească" e mare și trebuie să facem serioase eforturi pentru a fi la înălțimea ei, pentru a răspunde cu maturitate și pasiune, cu talent publicistic și discer- nămînt sarcinilor încredințate de Cohgresui ai IX-lea âl Partidului Comunist Român întregii noastre prese.Mai sistematic și mai convingător decît' pînă acum „Viața studențească" trebuie să ofere exemplul unei opinii largi, cu o puternică înrîurire în formarea unor specialiști compe- tenți, intelectuali de înaltă 'ținută științifică și morală. Ex- primîndu-și cu curaj și combativitate punctul de vedere în toate problemele pe care le ridică viața și studiul tineretului universitar, revista noastră se simte, de asemenea, o- bligată să-și dea. aportul, ca purtătoare‘de cu vînt a studeri- țimii și organ âl Uniunii asociațiilor studenților, în’ domeniul îmbunătățirii pregătirii universitare, al formării gîn- dirii și disciplinei științifice a viitorului intelectual.Cu mâi multă competență și clarviziune ideologică' va trebui să ajutăm pe hițitbri să-și formeze ;dișcernămîntul : nece-> sar ; înțelegerii și aprecierii, din punct de vedere valoric, a operertor; artei și - literaturii cor.tepi’iorar.e românești și u- niveiSsale’. ’Este de .datQi'ia noastră ca prin 'felul, cum vom prezenta în paginile celor două reviste marile cuceriri. ale lezau rului de gțpdjre și sensibilitate românească. să Ie insuflam citi

Cuvîntul tovarășului 
Ioan Istrate 

delegat al organizatei regionale Maramureș 
a U.T.C.Reprezint la acest Congres pe tinerii uteciști din întreprinderea forestieră Tg. Lă- puș, care m-au rugat să transmit sentimentele lor de bucurie și fericire că trăiesc într-o țară în care le sînt asigurate cele .mai bune condiții de muncă și viață, într-o țară în care,' datorită" grijii"părintești a iubitului nostru conducător — Partidul Comunist Român —• avem o tinerețe lipsită de griji, așa cum au visat-o și pentru care au luptat înaintașii noștri. Tinerii din întreprinderea noastră, care a luat ființă în ultimul an al șesenalului. au venit din mediu] sătesc, fără experiență în procesul de producție. iar astăzi majoritatea se află în primul sau al doilea an de . Activitate în sectorul forestier.Gradul înalt de mecanizare de care dispune întreprinderea noastră,, .prpeum și îndeplinire^., sarcinilor și angajamentelor, luate cu „prilejul dezbaterii cifrelor de plan, au pus în- fața . organizației noastre . U,T-C. datoria de cinste de a , mobiliza pe toți tinerii la cuf surpe de .calificare și ridicarea calificării. Pentru cunoașterea tainelor meseriei de forestier, stăpânirea . metodelor avansate de muncă, tinerii . nou veniți în unitatea noastră au fost repartizați să lucreze, pe lîngă muncitorii vîrstpici.și cu.experiență. S-au bucurat. de asemenea, de multă apreciere diafilmele și filmele documentare prezentate pe diferite probleme ■— privind securitatea muncii și metodele de exploatare și organizare a locului de muncă.Pleci nd de ,1a specificul exploatării aurului verde, de la condițiile existente, și finind seama de cerințele tinerilor forestieri,. ’' comitetul nostru U.T.C. s-a străduit să folo

Cuvîntul tovarășului 
Francisc Gobi

delegat al organizației regionale Banat a U.T.C.Sînt delegat al orgaijizației regionale Bănat a U.T.C. și muncesc' la Uzina de vagoane Arad.— principala uzină producătoare de material rulant din țara noastră. Colectivul de muncă al. întreprinderii noastre ■ își îndeplinește cu cinste sarcinile trasate de către partid. Producția , uzinei a fost în 1965 de peste 21 ori. mai mare decît în 1938. Construim' . la nivelul tehnicii mondiale Vagoane de călători și diferite tipuri de..vagoane de marfă. Congresul al IX- lea șl .partidului p pus în. fața noastră noi . sarcini privind mărirea .și modernizarea parcului .de vagoane, care să satisfacă nevoile de transport ale ' economiei naționale ,i>r,e- cunj și realizarea tinpr produse, pentru export.In; înfăptuirea obiectivelor de plan, uzină noastră s-a bucurat și .se bucură de grija și atenția permanentă a conducerii -partidului. Pe această linie.np. Ănscrie.și, recenta vizită? a tovarășului Nicolae Ceaușescu; secretar general al C.C.' al P.C.R.. și a celorlalți conducători de partid și de stat, care- au dat întregului colectiv de muncitori, ingineri și tehnicieni ai uzinei îndrumări prețioase privind orga

torilor noștri convingerea plină de patriotism că aceste valori autohtone sint vital necesare formării lor intelectuale, că ele reprezintă verigi de aur în marele lanț al cunoașterii. Congresul Uniunii Tineretului Comunist se bucură de o emoționantă atenție și cinstire din partea tuturor tinerilor din România Socialistă, a întregii noastre țări.Congresul nostru este, în a- celași timp, a spus în încheierea cuvîntului său tovarășul Nicolae Stoian, în atenția unui participant deocamdată simbolic : generația care va veni după noi. Asupra lucrărilor Congresului nostru ca expresie colectivă a gindurilor, aspirațiilor și sentimentelor tinerei generații de azi a României, cei care vor veni după noi se vor apleca desigur, cu un mare interes și respect, așa cum o facem și noi față de generațiile înaintașe.Ca poet care s-a străduit să dea glas acestor ginduri și aspirații, cred că pot spune fără șovăială generației tinere de mîine :
Noi nu pe vreo ușoară sau 

furișată cale 
Ne-am strecurat în viață, fără 

de luptă, lași, 
Ci demn, pe portativul intrării 

principale 
își cadențară gama -ndrăz- 

neții noștri pași. 
Lungi trenuri încărcate cu 

brigadieri ni-s anii 
Se duc și-n urmă orice regre- 

te-s de prisos 
Noi mistuiți in focul acestor 

mari strădanii 
Ne-am. bucurat de dreptul 

de-a ni-i trăi frumos 
O flamură de luptă de-aceea 

viața toată 
Rămîne amintire acestor tineri 

ani.
O flamură — pe care nu este 

nici-o pată — 
Iubită de prieteni, temută de 

dușmani.

sească metode de muncă cît mai bune pentru a organiza la fiecare sector de exploatare, acțiuni cultural-educative cît, mai bogate și mai a- tractive. Astfel, la sfîrșitul zilei de muncă, cînd tinerii coboară din sectoarele de exploatare își petrec timpul liber într-un mod plăcut și instructiv. Obișnuim, de asemenea, periodic, după citirea unor cărți, de către tineri, să organizăm discuții pe marginea lor, cu scopul de a-i a-: .iuta să înțeleagă mai'bine1 gopținuțul opprei lițerare: res-, pective; precum și pentru a trezi pasiunea tinerilor de a citi cît mai mult și de a găsi în cărți un adevărat prieten.Pe tinerii care lucrează la gurile de exploatare mai a- propiate de comune, comitetul U.T.C. i-a îndrumat să-și petreacă timpul liber într-un mod plăcut la căminele culturale din comunele respective. Astfel, avem mulți tineri care sînt participanți în brigăzile artistice, în formațiile de dansuri poDulare locale specifice Țării Lăpușului.în discuțiile purtate în a- dunările generale a reieșit că cerințele tinerilor sînt mai , mari., mai variate, fată de ce am făcut. Astfel, se simte nevoia organizării unor seri de întrebări si răspunsuri pe teme științifice și culturale — la care să fie invitate periodic brigăzi științifice — a organizării unor competiții sportive duminicale și altele. De aceea, susțin cu toată tăria ideea cuprinsă în Raportul Comitetului Central — și pe care o însușim ca o critică și la a- dresâ organizației noastre — de a iniția și desfășura o asemenea activitate care să satisfacă tot mai deplin exigențele sporite și pe deplin îndrep- ; tățite ale uteciștilor.

nizarea științifică a producției, folosirea mai rațională a spațiului de producție, pentru realizarea în cele mai bune condiții a sarcinilor care stau în fața uzinei. în numele celor peste 3 500 de tineri români, maghiari, germani și de alte naționalități, asigurăm conducerea partidului. Congresul organizației noastre că. împreună cu tovarășii noștri mai în vîrstă, vom munci neobosit, ne vom închina toate forțele și priceperea pentru a transpune in viață prețioase- ' le indicații ’ care ne-au fost date cu această ocazie, pentru a contribui și mai mult la dezvoltarea economiei naționale, la înflorirea patriei socialiste.în continuare, vorbitorul a arătat: în Raportul C.C. al U.T.C. se subliniază importanta deosebită pe care o are e- ducarea tineretului în spiritul unei' atitudini înaintate față de muncă, al întăririi disciplinei în producție.Urmărind îndeaproape participarea tineretului în producție la îndeplinirea angajamentelor luate în întrecerea socialistă, am reușit să orientăm mai bine munca politică educativă desfășurată de or-

ganizațiile U.T.C. O deosebită atenție am acordat cunoașterii de către fiecare tînăr a sarcinilor ce-i revin și a angajamentelor echipei în care lucrează, a stadiului îndeplinirii acestora. Comitetul U.T.C. a solicitat personalul tehnic, îndeosebi pe ingineri și tehnicieni pentru a explica tinerilor muncitori tehnologia de fabricație a diferitelor repere pe care le execută. Muncitori cu experiență și înaltă calificare au făcut demonstrații practice în fața lor, privind executarea corectă a diferitelor operații.în uzina noastră au iuat ființă colective cărora li s-a încredințat sarcina de a studia cele mai bune forme dc organizare științifică a producției. Tinerii, printre care'mulți ingineri și tehnicieni, au adus o contribuție apreciată la'' activitatea acestor colective, fă- cînd numeroase propuneri în legătură cu organizarea locului de muncă, utilizarea raționată a spațiului de producție, elaborarea unor tehnologii care să descongestioneze anumite locuri de muncă, repro- ieQferea unor repeYe și subansambluri. organizarea în mai bune; condiții ; a transportului intern’ și' altele. Propuneri valoroase, expresie a atitudinii responsabile față- de muncă, față de obligațiile'profesionale. au fost făcute de tineri și în cadrul consfătuirilor de producție.Totodată, ne-am preocupat de întărirea continuă a disci-
Cuvîntul tovarășului 

Mihai Gheortțhe 
delegat al organizației regionale București 

a U.T.C.Particip la Congresul Uniunii Tineretului Comunist cu cele mai sincere bucurii pe care le aduc din cîmpia întinsă a Bărăganului, din cooperativa agricolă de producție Măgura, unde muncesc împreună cu peste 400 de tineri cooperatori. Rezultatele muncii noastre se măsoară în grîu și porumb, în rodnicia pămîntului pe care îl lucrăm. Avem tot ce ne trebuie și vom spori mai departe avutul nostru. însă nu despre asta vreau eu să vorbesc, ci despre specificul organizației noastre U.T.C. care mobilizează tinerii la munca de pe ogoare.Vorbind despre activitatea comitetului organizației noastre în această problemă putem arăta, tovarăși, că am reușit ca, pe lîngă cei 336 uteciști ai organizației noastre, să atragem în activitățile întreprinse la căminul cultural aproape toii tinerii din comună. Dacă cu -mulți ani în urmă, ne spun bătrînii, în satul nostru rareori poposea cineva — doar cu cîte uh ' circ cîteodată — și nu exista nimic care să-i atragă pe oameni ca să-și facă auzite cîn- tecele, poeziile și jocurile lor populare, astăzi există un cămin cultural mare, formație corală, echipă de dansuri, brigadă artistică și soliști vocali și instrumentiști, în total a- proape 200 de artiști amatori. Ca să nu mai vorbim de sutele de spectatori âi fiecărei activități culturale pe care o, organizăm.După ce a- relatat despre experiența pozitivă dobîndi- tă de organizația U.T.C. din care face parte în organizarea muncii culturale și de răspândire a cărții politice,, literare și științifice — vorbitorul a continuat :Noi organizăm periodic excursii pentru a cunoaște bogățiile și frumusețile patriei, locurile istorice legate 

plinei in producție. A devenit, o practică pentru toate organizațiile de bază ca ori de cîte ori apar cazuri de indisciplină, absențe .nemotivate nerespectarea disciplinei tehnologice și altele, să se organizeze discutarea lor operativă în grupele U.T.C. și în a- dunări generale. Activitatea desfășurată de organizația noastră a contribuit ca în anul 1965 numărul absențelor nemotivate ale tinerilor să scadă cu 2'3 față de anul 1964.Trebuie să spunem însă că, în activitatea noastră pentru întărirea disciplinei în muncă, sînt încă unele neajunsuri. Mai există unii tineri care nesocotesc indicațiile maiștrilor, nu folosesp din plin timpul de lucru, nu respectă întocmai tehnologia de fabricație. Unelp organizații de bază U.T.C. nu urmăresc cu destulă răspundere cazurile de indisciplină și nu ău creat o opinie de masă pentru combaterea lpr.în încheiere vorbitorul a spus : în numele tuturor tinerilor din Uzina de vagoane Arad, români, maghiari, germani și de alte naționalități, Re angajăm în fața Congresului că vom munci cu toată hotărîrea și entuziasmul nostru tineresc pentru îndeplinirea sarcinilor ce decurg din Directivele Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român, pentru înflorirea continuă a scumpei noastre patrii, România Socialistă.

de lupta partidului nostru în anii grei ai ilegalității, vizităm combinatele și uzinele care s-au construit în anii noștri în regiunea București, facem schimburi de experiență cu tinerii din alte cooperative de producție.De succes s-au bucurat și manifestările sportive, s-a permanentizat organizarea „Zilei sportului" cînd tinerii se întrec la diferite discipline. Astăzi un număr de peste 60 de tineri din organizația nogstră sînt purtători ai Insignei de polisportiv. Prin organizarea acestor activități au fost descoperiți tineri ta- lentați oare au participat la faza raională și regională a Spartachiadei tineretului.în întreaga muncă cultural-educativă desfășurată cu tineretul din comuna noastră, folosind condițiile locale existente, organizarea tuturor acestor activități constituie obiectul unor consultări permanente .cți-tinerii, cu preferințele și inițiativele lor.Mai avem, firește, și unele lipsuri : nu totdeauna activitățile noastre culturale și sportive sînt bine organizate, le mai lipsește pe alocuri caracterul viu, tineresc, unele conferințe pe oare le ascultăm nu sînt pe înțelesul nostru, altele sînt neinteresante și plictisitoare.Acestea sînt. tovarăși, cît.e- va din aspectele activității întreprinse . de organizația noastră în domeniul muncii cultural-eduoative și sportive de masa, pe care am vrut să vi le relatez, înțelegînd totodată că mai avem și noi încă multe de făcut ' în a- ceastă privință. Am reținut și voi reține în’continuare tot ceea ce Congresul nostru dezbate și, la întoarcerea acasă, voi transmite organizației care m-a delegat tot ceea ce ani învățat aici.

Cuvîntul de salut
al președintelui F.M.T.D.

Rodolfo MechiniPreședintele F.M.T.D. a transmis Congresului U.T.C. mesajul de prietenie și solidaritate al 100 000 000 de tineri din toate continentele, luptători pentru pacea, independența și libertatea popoarelor.Dorim ca prezența noastră la Congresul dumneavoastră — a spus vorbitorul — să marcheze o dovadă a recunoștinței F.M.T.D. față de U.T.C. din România, pentru importanta sa contribuție adusă la toate acțiunile organizate de F.M.T.D. în slujba tineretului.Rolul și prestigiul activității internaționale a tineretului român sînt de altfel pe deplin dovedite în această sală, prinir-o amplă, foarte amplă și semnificativă, participare internațională.Lucrările Congresului vostru ne stîrnesc atenția și interesul. Am ascultat deja, în raportul introductiv, elemente concrete, de analiză, de bogate experiențe, de critică, de un viu interes pentru organizațiile naționale și internaționale.Congresul marii dv. organizații — a arătat în continuare vorbitorul — are loc într-o perioadă în care situația internațională este marcată mai mult ca oricînd de o agresivitate fără precedent a imperialismului. în această perioadă atenția forțelor pașnice din întreaga lume este îndreptată către războiul de agresiune dus în Vietnam de către imperialismul american. Hotărîrea guvernului Statelor Unite de a relua raidurile aeriene împotriva R.D. Vietnam riscă să extindă mai mult războiul care devine tot mai crud pe zi ce trece.Mai departe, președintele F.M.T.D. a spus : în situația intensificării războiului din Vietnam de către imperialiștii americani, F.M.T.D. a. chemat tineretul lumii să-și dea tot sprijinul pentru respectarea dreptului la independență al poporului vietnamez, pentru a susține poziția guvernului R.D. Vietnam și a F.E.N., pentru a înlătura această permanentă amenințare a păcii mondiale.
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Ștefan Nesreț 
delegat al organizației regionale Oltenia a U T.C.Cu profundă emoție am ascultat caldele cuvinte a- dresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, celui de al VlII-lea Congres al U- niunii Tineretului Comunist. Indicațiile prețioase, aprecierea și grija părintească pe care ni le arată și de această dată conducerea partidului constituie pentru noi o călăuză sigură, o chemare înflăcărată de a munci cu hotărîre și abnegație pentru ridicarea patriei socialiste pe culmile progresului și civilizației.îngăduiți-mi să exprim qu acest prilej sentimentele celor aproape 154 000 de uteciști, .ale întregului tineret de pe meleagurile înfloritoare ale Olteniei, gîndurile lor de dragoste și recunoștință față de iubitul nostru partid, care în cei 45 de ani de existență a condus cu înțelepciune și fermitate poporul român spre împlinirea năzuințelor sale de libertate, independență și progres social.însuflețit de istoricele hotă- rîri ale Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Ro-

Recent, am petrecut o perioadă de timp în mijlocul eroicului tineret din R.D. Vietnam, am văzut cu cît curaj, patriotism și spirit internaționalist se comportă studenții din Hanoi, fetele din miliția populară, tinerii țărani din Than Hoa, Nuang Nang.Tinerii își dau întotdeauna seama de faptul că lupta pentru pace și coexistență pașnică între țări cu regimuri sociale diferite este strîns legată de lupta pentru un viitor mai bun, pentru progres, democrație și eliberare națională.Tineretul iubește viața și dorește un viitor mai bun ; el urăște din tot sufletul războiul și pe imperialiștii care sînt autorii războiului. Aceste cerințe legitime ale tineretului lumii contrastează cu a- menințările permanente ale imperialiștilor . împotriva păcii mondiale. Imperialiștii se străduiesc, totodată, să frîneze marea mișcare a popoarelor pentru lichidarea colonialismului așa cum fac în Angola, Santo Domingo, folosesc manevre neocolpnialiste pentru a-și menține dominația în țările formal independente.în întreaga sa activitate. F.M.T.D. a știut să lege, marile obiective de luptă pentru apărarea păcii de obiectivele de luptă împotriva colonialismului, pentru independență națională. Aceste preocupări au caracterizat activitatea Federației noastre.F.M.T.D. a știut să acționeze pentru satisfacerea nevoilor tinerilor și tinerelor din întreaga lume. Participînd la marile lupte politice, Federația a organizat acțiuni concrete pentru lărgirea drepturilor tineretului, ca dreptul la meserie și învățătură, a stimulat activitățile lor culturale, distracțiile și sportul.Iată de ce F.M.T.D. poate privi cu mîndrie diferitele acțiuni ale mișcării tineretului democrat, poate privi cu încredere viitorul.în încheiere, vorbitorul a urat Uniunii Tineretului Comunist, tineretului român spor la muncă și noi succese în activitatea sa.

mân — a spus vorbitorul în continuare — tineretul regiunii noastre, alături de vîrst- nici, își dăruie puterile și entuziasmul său înfăptuirii mărețului program de dezvoltare multilaterală a României socialiste.Sub îndrumarea permanentă a organelor și organizațiilor de partid, organizațiile U.T.C. din regiunea noastră militează activ pentru sădirea în rîndul tinerilor de la orașe si sate a convingerii că munca reprezintă cea mai înaltă îndatorire socială a lor.Organizarea periodică de dezbateri, împreună cu cadrele de conducere, consfătuirile, schimburile de experiență cu muncitorii mai în vîrstă și cu fruntașii în producție, concursurile pe teme profesionale, la care participă cu un viu interes un număr tot mai mare de tineri, sînt îndrăgite și izbutesc să canalizeze preocupările și eforturile tinerilor spre rezolvarea problemelor actuale ale producției.în Raportul Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist au fost subliniate în 

mod just unele neajunsuri referitoare la participarea tinerilor în realizarea sarcinilor de plan. Consider îndreptățită critica făcută în această privință, cu atît mai mult cu cît asemenea lipsuri s-au manifestat și în activitatea noastră. De aceea, comitetul nostru regional va acorda o atenție mai mare îndrumării diferențiate a organizațiilor U.T.C., generalizării exoerien- ței valoroase dobîndite, în special a organizațiilor de pe șantierele de construcții, din întreprinderile nou intrate în funcțiune, pentru întărirea politică și organizatorică a acestora, în vederea creșterii capacității de mobilizare a tineretului în producție.Deoarece înzestrarea tehnică a industriei noastre cunoaște un avînt continuu, socotim că este util ca ministerele și conducerile unităților industriale să acorde mai multă atenție îmbunătățirii tematicilor pentru îmbogățirea cunoștințelor profesionale, îndeosebi în sectoarele minier, construcții și forestier, ținîn- du-se seama de cerințele concrete ale procesului de producție cît și de nivelul de pregătire a muncitorilor.Referindu-se în continuare la prevederile proiectului de Statut, vorbitorul a spus că ele reflectă consecvența cu care Uniunea Tineretului Comunist asigură aplicarea învățăturii partidului nostru cu privire la activitatea organizației comuniste de tineret.Una din sarcinile principale ale organizației noastre este aceea de a dezvolta la fiecare utecist sentimentul răspunderii fată de îndatoririle sociale. de a-1 ajuta să-și formeze trăsăturile morale proprii omului înaintat al zilelor noastre, de a se comporta civilizat în familie și societate, de a avea o atitudine combativă față de manifestările ideologiei și moralei burgheze.Cu sprijinul permanent al comitetului regional de partid, organele și organizațiile U.T.C. din regiunea Oltenia și-au sporit preocuparea pentru formarea tinerilor ca cetățeni demni ai societății noastre socialiste. în cadrul adunărilor generale, ca și cu . prilejul unor expuneri, simpozioane, organizațiile U.T.C. ajută pe tineri să-și însușească principiile și normele de conduită caracteristice omului
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tovarășului B. N. PastuhovConducătorul delegației Comsomolului a transmis în numele Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist Leninist din U.R.S.S., în numele tuturor tinerelor și tinerilor sovietici un fierbinte salut frățesc delegaților la cel de-al VlII-lea Congres al U- niunii Tineretului Comunist din România, întregii generații tinere a țării. Vorbitorul a a- rătat că tineretul sovietic se bucură sincer de minunatele succese obținute de Republica Socialistă România sub conducerea Partidului Comunist în construcția societății socialiste. Prin munca plină de abnegație a muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, în anii puterii populare, România s-a transformat într-unul din cele mai dezvoltate state pe plan social, economic și cultural.Actualul Congres constituie o nouă mărturie convingătoare că tineretul răspunde prin fapte grijii partidului, muncește fără preget în primele rînduri ale constructorilor vieții noi.Transmițîndu-vă din inimă astăzi un cald salut comsomo- list, dorim să vă spunem că tineretul sovietic, în prezent ca și înainte, ca întotdeauna, este credincios ideilor marelui Lenin, cauzei comunismului. Mereu împreună cu partidul, mereu împreună cu poporul — aceasta este legea de neclintit a activității Uniunii Tineretului Comunist Leninist.Comsomoliștii, tineretul au depus o muncă susținută pentru realizarea cu succes a planului de șapte ani.în fața noastră stau noi și importante probleme. Peste cîteva zile la Moscova vor începe lucrările celui de-al XXIII-lea Congres al P.C.U.S. Noul plan cincinal de dezvoltare a economiei naționale a U.R.S.S., care va fi dezbătut și aprobat de congres, va stabili direcțiile de dezvoltare a economiei țării în viitor.în continuare, vorbitorul . a spus : Tineretul sovietic condamnă cu mîr.ie acțiunile a- gresive ale imperialismului a- merican, îndreptate împotriva Republicii Democrate Vietnam, acordă permanent ajutor moral și material eroicului tineret vietnamez.Referindu-se la însemnătatea unității în lupta împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru pace, democrație, progres social și un viitor fericit al tineretului din întreaga lume, vorbitorul a spus că Comso- molul leninist militează pentru întărirea continuă a unității și solidarității mișcării internaționale de tineret.între Uniunea Tineretulu' Comunist Leninist din U.R.S.S. și Uniunea Tineretului Comunist din România există relații de colaborare și prietenie frățească. 

de. tip nou, Totodată, înmîna- rea în cadru festiv a buletinelor de identitate, sărbători*- rea majoratului sînt un prilej prin care activiști din aparatul de stat vorbesc tinerilor despre necesitatea respectării legalității socialiste, le explică drepturile și îndatoririle cetățenești fundamentale. în colaborare cu comitetul regional al femeilor, cu sfatul popular regional și asociația juriștilor, am organizat acțiuni dedicate problemelor în- tenpeierii familiei, răspunderii pe care o implică acest act în viața tînărului.în continuare vorbitorul a spus :Tineretul nostru este dornic să găsească oglindită în mai mare măsură viața sa, realizările și aspirațiile sale în creația poeților, prozatorilor și dramaturgilor contemporani ca. și în lucrările compozitorilor noștri. E nevoie de aceea de o conlucrare mai strînsă. mai rodnică. între organizația noastră și uniunile de creație, radioteleviziune și cinematografie. Aceste propuneri pornesc din dorință de a oferi tineretului posibilități de educație etică și estetică, de educare multilaterală în chip nou.în raportul Comitetului Central al U.T.C. a fost prezentată activitatea internațională a U- niunii Tineretului Comunist. Ca delegat la Congres aprob activitatea desfășurată pe nlan internațional care este îndv^n- tată sure întărirea legăturilor cu țările socialiste, solidaritatea cu organizațiile progresiste care luptă pentru satisfacerea cerințelor legitime ale tinerei generații, împotriva imperialismului. colonialismului, pentru pace și progres social.în activitatea educat’i”ă ne care o desfășurăm în rîndîirile tineretului, noi popularizăm munca și viața tineretului din celelalte țări socialiste, lupta eroică a tineretului din tarile capitaliste și coloniale împotriva exploatării și asupririi, pentru libertate, independentă națională și c viață mai bună.Dînd glas celor mai calde și sincere sentimente ale tineretului din regiunea Oltenia, ne angajăm în fata partidului nostru că vom dovedi prin pasiune și dăruire în muncă înaltul sentiment al patriotismului, atașamentul profund față de partidul comuniștilor, față de viitorul strălucit al patriei noastre dragi, Republica Socialistă România.

Pe noi ne unesc aceleași idei — ideile marxist-lehi- niste, ne îndreptăm, spre același țel, victoria socialismului și comunismului. Ne conduc înainte partidele noastre comuniste.în continuare, vorbitorul a dat citire mesajului transmis Congresului de către C.C. al U.T.C.L. în card se spune :„în numele comsomoliștilor, al tuturor tinerelor și tinerilor sovietici, C.C. al Uniunii Tineretului Comunist Leninist transmite salutul său frățesc delegaților celui de-al VlII- lea Congres al U.T.C., membrilor Uniunii și întregului tineret al României socialiste.Tineretul de azi este un demn moștenitor și continuator al eroicelor tradiții ale U.T.C. din România, care în condițiile grele ale ilegalității a luptat împotriva regimului monarhic, a unit tineretul in jurul partidului proletar, a participat activ la eliberarea României de sub ocupația fascistă. iar după eliberarea tării a contribuit la realizarea transformărilor cu caracter democratic-popular.Astăzi tineretul României socialiste muncește cu abnegație pentru îndeplinirea ho- tărîrilor adoptate de Congresul al IX-lea a! P.C.R. Realizarea planurilor și directivelor partidului va constitui o pîrghie importantă în desă- vîrșirea construcției socialiste în România.U.T.C. educă tineretul în spiritul dragostei față de muncă, al unei înalte răspunderi fată de îndatoririle obștești, al devotamentului nețărmurit față de partidul comunist și patria socialistă, în spiritul internaționalismului proletar.Fiind un detașament de luptă a mișcării democratice internaționale de tineret, U.T.C. din România își aduce contribuția la cauza întăririi unității, bazată pe mărețele principii ale macxism-leninis- mului și internaționalismului proletar, se pronunță activ pentru dezvoltarea relațiilor ' de colaborare cu toate țările, cu toate forțele democratice ■ ale tinerei generații, care luptă pentru pace. împotriva imperialismului. colonialismului și neocolonialismuluiComitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist Leninist urează U.T.C. frate român. tuturor tinerilor și tinerelor din România noi succese în construcția socialismului 1Trăiască U.T.C. din România 1Trăiască și înflorească prietenia de nezdruncinat și colaborarea dintre popoarele și tineretul țărilor noastre 1Trăiască comunismul 1COMITETUL CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST LENINIST DIN U.R.S.S.
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Cuvîntul tovarășului 
Ioan Corlaciu 

delegat al organizației regionale Brașov a U T C.Doresc ca, în numele tinerilor români, germani și maghiari din orașul Sibiu să exprim recunoștința noastră fierbinte pentru condițiile de muncă, învățătură și viață ce ne-au fost create, pentru grija deosebită pe care Partidul Comunist Român o are față de tînăra generație.Tineretul din orașul Sibiu muncește cu însuflețire și a- vînt, își aduce, alături de ceilalți oameni ai muncii, contribuția la îndeplinirea mărețelor' obiective încredințate de partid. Avem în orașul Sibiu, in întreprinderile sale industriale peste 11 000 de tineri muncitori, tehnicieni și ingineri, aproape 20 000 de elevi în școlile profesionale, de cultură generală și licee. Dintre ei, peste 4 000 sînt. fruntași în muncă și învățătură, își îndeplinesc cu cinste sarcinile pe care le au. După o- rele de muncă, după orele de învățătură, ei toți doresc să petreacă și ore plăcute, instructive, să cînte și să danseze, să se întreacă . pe terenurile sportive. pe scene ale cluburilor, în parcuri.Ținînd seama de aceste cerințe ale tineretului, și de faptul că în condițiile actuale. viața culturală a orașului nostru a devenit mai complexă, filmele, cărțile, spectacolele, constituind multiple mijloace pentru lărgirea cunoștințelor lor, organizația orășenească U.T.C. și-a pus firesc întrebarea : Este oare suficient ceea ce oferim noi tinerilor pentru a-și petrece cu folos și plăcut timpul liber ? Această întrebare care solicită desigur răspunsuri multiple și propuneri totodată, a constituit la un moment dat obiectul unor adunări generale la nivelul tuturor organizațiilor de bază din oraș. Răspunsurile primite ne-au dăt posibilitatea să cunoaștem mai bine preferințele, inițiativele și exigentele tinerilor.In afara unor activități cunoscute cum sint : spartachia- dele de vară, duminicile cultural-sportive, excursiile, drumețiile și altele, ei ne-au dat sugestia de a organiza acțiuni periodice mai complexe cum sînt cele din cadru! „Săptămînii tineretului" Despre ce este vorba De-a lungul unei întregi săptămîni, am organizat pe scenele cluburilor, la teatru, în parcuri, pe stadioane și la ștrand activități culturale ca simpozioane, montaje literare și muzicale, spectacole de teatru, festivaluri ale formațiilor artistice de amatori, întîlniri cu personalități ale vieții culturale și artistice, acțiuni sportive, seri de dans, dezbateri pe marginea unor probleme legate de comportarea tinerilor, excursii și drumeții. Tot în cadrul acestei săptămîni am invitat activiști de partid și de stat care le-au vorbit tinerilor despre politica partidului și statului nostru, despre prestigiul țării
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al tovarășului Wang Tao-iConducătorul delegației U- niunii Tineretului Comunist Chinez, în numele tineretului chinez, a transmis celui de al VIII-lea Congres al U.T.C., tuturor membrilor U.T.C. și întregului tineret din România călduroase felicitări frățești.Vorbitorul a subliniat în cuvîntul său că. sub conducerea Partidului Comunist Român. Uniunea Tineretului Comunist Român, unind în jurul ei tinerii din întreaga țară, a adus o importantă contribuție la lupta pentru eliberarea patriei, la înfăptuirea revoluției și în opera de construcție socialistă. Constatăm cu bucurie că ați îndeplinit cu succes sarcinile planului șesenal, făcînd ca economia națională să cunoască o dezvoltare rapidă, iar nivelul de trai material și cultural al poporului să crească în mod simțitor. In construcția țării, bizuindu-vă în special pe forțele proprii și folosind resursele țării dv., în cursul unei perioade istorice foarte scurte, ați transformat România dintr-o țară agricolă înapoiată într-o țară socialistă cu o industrie și o agricultură înaintate. în prezent desfă- șurați cu entuziasm și abnegație o activitate vie pe toate fronturile construcției economice ale țării, luptînd fără preget pentru îndeplinirea mărețelor sarcini trasate de cel de al IX-lea Congres al Partidului, Situația dv. economică este foarte bună.In continuare, vorbitorul a spus : Poporul și tineretul chinez se bucură din inimă de realizările uriașe obținute de poporul și tineretul frate român în construcția socialistă. Sîntem profund convinși că veți obține cu siguranță succese și mai mari în lupta pentru înfăptuirea noului plan cincinal.Poporul chinez și tineretul chinez, sub conducerea Partidului Comunist Chinez și a tovarășului Mao Țze-dun, ținînd sus gloriosul steag al li nieî generale de construire a socialismului, insistînd asupra dezvoltării spiritului revolu

noastre în lume. O zi din cadrul acestui program a fost dedicată muncii voluntare-pa- triotice, prilej cu care.s-a în- mînat unui număr de 300 tineri insigna de fruntaș al muncii voluntare - patriotice. Acțiunea s-a încheiat cu o excursie la Hunedoara unde a fost vizitat Combinatul siderurgic și au avut loc, pe stadionul buned.orean, întreceri sportive și artistice între tinerii sibieni și cei din orașul gazdă.Folosind activitatea culturală ca unul din mijloacele cele mai atractive și mai tinerești în atragerea și antrenarea tinerilor în întreaga viață a organizației noastre, Comitetul orășenesc U.T.C. s-a străduit să dea un caracter de masă, larg, tuturor acțiunilor întreprinse, o varietate mai mare tuturor formelor folosite; Astfel, a devenit o tradiție ca, o dată cu luna mai, să organizăm seri de poezie în aer liber. Locul a- cestor acțiuni, la care tineretul participă cu plăcere l-am stabilit în cel mai frumos parc sibian, în fața statuii luceafărului poeziei românești, Mihail Eminescu. La început serile de poezie erau organizate de către comitetul orășenesc. Am văzut însă că e mai bine dacă dăm posibilitatea fiecărei organizații să prezinte programe proprii, antrenind astfel un număr mai mare de tineri, iar serile de poezie devenind mai plăcute.. Din dezbaterile Congresului Uniunii Tineretului Comunist — a arătat în continuare vorbitorul — înțelegem și mai bine că sarcina noastră este de a organiza pînă joș în cea mai mică verigă acțiuni cu un conținut mai bogat, mai plăcut, să atragem în organizarea acestora un număr tot mai mare de tineri. La baza organizării viitoarelor noastre activități va sta și de acum înainte consultarea largă a tinerilor, cunoașterea dorințelor lor.înainte de a încheia acest cuvînt, aș vrea să mă mai refer la încă un aspect al muncii organizației noastre despre care s-a vorbit in Raport și a- nume : despre activitatea internațională a Uniunii Tineretului Comunist. Vreau să spun că tineretul urmărește cu viu interes și apreciază contribuția adusă de Uniunea Tineretului Comunist în cadrul mișcării de tineret internaționale, avînd la bază politica înțeleaptă a partidului și statului nostru, de pace și înțelegere între popoare.Ne angajăm — a spus în încheiere vorbitorul — să muncim în așa fel încît activitatea organizațiilor U.T.C. din orașul nostru să se îmbunătățească în toate domeniile. îndeplinind în acest fel sarcina trasată de partid, a- ceea de a fi ajutorul său de nădejde în educarea comunistă a tinerei generații.

ționar de a se sprijini pe forțe proprii, de a lupta din toate puterile pentru prosperitatea patriei, de a munci cu hărnicie și abnegație și de a construi țara cu economii și chibzuință, au obținut succese însemnate în revoluția socialistă, în construcția socialistă din țara noastră.Astăzi — a arătat în continuare vorbitorul — tineretul chinez luptă alături de întregul nostru popor pentru înfăptuirea celui de al treilea plan cincinal de construcție, pentru transformarea patriei într-o putere socialistă cu agricultură modernă, o industrie modernă, o apărare națională modernă și o știință și tehnică modernă.Vorbitorul a subliniat că poporul și tineretul chinez, sprijină cu hotărîre lupta revoluționară a popoarelor din toate țările lumii Astăzi eroicul popor și tineret vietnamez duc o măreață luptă împotriva imperialismului american, pentru salvarea patriei — a arătat conducătorul delegației chineze — aducînd o importantă contribuție la lupta popoarelor lumii împotriva imperialismului american și pentru apărarea păcii mondiale. Poporul și tineretul chinez sprijină cu hotărîre și fără rezerve poporul și tineretul vietnamez m lupta lor împotriva imperialismului a- merican, pentru salvarea patriei. pînă cînd ei vor alunga total, definitiv si complet pe agresorii americani de pe pă- mîntul Vietnamului.între poporul chinez și poporul român. între tineretul țărilor noastre s-a închegat o strînsă prietenie frățească în cursul îndelungatei lupte revoluționare.Referindu-se la dezvoltarea colaborării și prieteniei dintre organizațiile de tineret din țările noastre, vorbitorul a relevat că acestea întruchipează relațiile tovărășești de egalitate deplină în drepturi, întrajutorare și respect reciproc, cores- punzînd întrutotul principiilor marxism-leninismului și ale internaționalismului proletar. Vorbitorul a arătat că tineretul chinez prețuiește mult prie-

Foto: l. CUCU

tenia frățească dintre popoarele și tineretul țărilor noastre, pe care se va strădui să o dezvolte pe mai departe.în încheiere, conducătorul delegației chineze a spus :Urăm succes deplin lucrărilor celui de al VIII-lea Con-
Cuvîntul

Bălașa Ene
delegafă a organizației orășenești București aUT CAm ascultat cu inima plină de bucurie și mîndrie raportul prezentat asupra activității desfășurate în perioada care a trecut de la Congresul precedent din care rezultă că tineretul patriei noastre, condus de partid, muncește cu elan, alături de întregul popor, pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi revin din hotărîrile celui de al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român.Se spune despre anii de școală că ei sînt cei mai frumoși din viață și aceasta nu e numai o figură de stil. Sînt anii celei mai fertile receptivități. anii la care setea de a ști, de a pătrunde în profunzime universul plin de semnificații și învățăminte al valorilor acumulate de-a lungul veacurilor de omenire, cunoaște primele împliniri.Folosirea judicioasă a acestor ani are o importanță deosebită în formarea noastră ca oameni bine pregătiți, cu un larg orizont de cultură generală, educați în spiritul dragostei față de patria socialistă, de Partidul Comunist Român.Prin întreaga activitate desfășurată — spunea vorbitoarea — organizația de tineret de la Liceu’ ..Ion Luca Caragiale" din București a sprijinit permanent școala în dezvoltarea la elevi a dragostei și pasiunii pentru învățătură, culti- vînd în rîndul acestora simțul răspunderii de a se pregăti cît mai temeinic. Am explicat elevilor că a învăța bine este o expresie a dragostei față de patrie, de partid, că în orînduirea noastră socialistă pregătirea de mîntuială lezează nu numai interesele elevului în cauză, ci și pe cele ale întregii societăți.Receptivă la cerințele elevilor. organizația de tineret a inițiat dezbateri pe diferite teme. Astfel, la dezbaterea temei ,,Răspunderi de elev în prag de maturitate" organizată cu sprijinul conducerii școlii unde au participat profesori. părinți și elevi, s-au pus în discuție răspunderile ce le revin viitorilor absolvenți în vederea prezentării cît mai bine la examenul de maturitate și mai departe la examenele de admitere în școlile tehnice, în institutele de învățămînt superior. 

greș al Uniunii Tineretului Comunist din România !Trăiască prietenia frățească de nezdruncinat dintre poporul chinez și poporul român, dintre tineretul țărilor noastre !Trăiască marxism-leninis- , mul atotbiruitor !
tovarășei

Anul trecut procentul de promovați la examenul de maturitate a fost de peste 90 la sută, adică marea majoritate a absolvenților au confirmat încrederea ce și-au pus-o în ei școala, părinții, societatea.Răspunzind dorinței elevilor, am invitat în mijlocul nostru profesori din învăță- mîntul superior, muncitori, ingineri, medici, cercetători care ne-au vorbit despre frumusețile muncii lor, ajutîndu- ne să înțelegem că anii de școală nu sînt numai ani în care îți formezi cultura generală, în care te deprinzi cu o metodă de gîndire, de lucru, ci și ani în care ni se adresează o întrebare esențială : Ce vei deveni în viață ?Ucenicia pentru viitoarele profesiuni începe aici, pe băncile școlii, lîngă o culegere de matematică, sau un volum de poezii, lîngă eprubetele din laboratorul de fizică sau de chimie, începe cu participarea la cercuri, la olimpiade. In școala noastră sînt mulți tineri pasionați pentru muncă, pentru știință literatură, tineri cu preocupări care depășesc hotarele manualelor și ale lecțiilor. Ei sînt orientați cu grijă spre cercurile științifice și tehnice, spre cenaclul literar, organizat în școală. în anul școlar curent din cei 1175 elevi, peste 800 frecventează aceste cercuri.După cum se știe, școala este cel mai important izvor de cultură unde se conturează trăsăturile morale ale viitorului cetățean. In formarea și dezvoltarea acestor trăsături ani pornit de la faptul, că, prin școală nu se înțelege doar cele șase ore de curs pe zi, ci 12 ani înlănțuiți unul lîngă altul, nu numai învățătură, ci și organizarea cît mai folositoare a timpului petrecut în afara școlii.Mulți elevi sînt antrenați să participe la cercurile cultural- artiștice, la celelalte activități organizate în timpul liber. Au fost discutate diferite filme și spectacole vizionate în colectiv sau emisiuni de radio și televiziune adresate tineretului: Cu.'regret trebuie să spun însă că nu am văzut încă ru- lînd pe ecranele cinematogra

felor un film în care să ne recunoaștem pe noi elevii cu preocupările, frămîntările și chiar greșelile din viața noastră de zi cu zi.Nu putem spune însă că sîntem pe deplin mulțumiți de rezultatele obținute pînă acum. Și în școala noastră mai sînt elevi care, vorba lui Creangă, așteaptă ,.pozmagi muieți", tineri cu o comportare necorespunzătoare în
Cuvîntul de salut 

al tovarășului 
Gheorghi AtanasovPrimul secretar al C.C. al U.T.C.D. a transmis delegați- lor la cel de al VIII-lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist din România frățească, salutul tineretului din Republica Populară Bulgaria, în numele Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist Dimitrovist, în numele tineretului comunist și întregului tineret bulgar vă doresc succes deplin în lucrările Congresului.Conducătorul delegației bulgare a spus printre altele :Cu multă atenție și cu un înalt sentiment de solidaritate frățească am luat cunoștință de realizările tineretului din țara dumneavoastră. Multă înflăcărare și avînt răzbat din glasurile limpezi și pline de încredere ale reprezentanților de frunte ai tinerilor constructori ai României socialiste. Hărnicia și cutezanța tineretului român — calități care pulsează puternic și la acest congres al tineretului comunist sînt pe măsura eforturilor creatoare și a transformărilor revoluționare din țara dumneavoastră.O prietenie tradițională, seculară, leagă poporul bulgar de poporul român — a spus în continuare vorbitorul. Cu mult înainte de a fi construit Podul Prieteniei peste Dunăre, cei mai buni reprezentanți ai popoarelor noastre făureau a- ceastă prietenie în inimile celor ce muncesc. în perioada luptelor împotriva capitalismului și fascismului, partidele noastre comuniste au ridicat sus făclia bunei vecinătăți și a înțelegerii între Bulgaria și România. în prezent, în condițiile socialismului, în cadrul familiei comune a țărilor socialiste, prietenia bul- garo-română a cunoscut o dezvoltare deplină, constituind o manifestare strălucită de solidaritate și întrajutorare reciprocă.Vorbitorul a subliniat că tineretul comunist din Bulgaria, întregul tineret bulgar, este ferm hotărît să-și aducă întreaga contribuție la consolidarea acestei prietenii pentru ca unitatea noastră să fie de nezdruncinat.Astăzi nu există nici o acțiune mai importantă în domeniul economiei, culturii și al vieții sociale din Republica

Cuvîntul tovarășului 
Marius Guran 

deleqat al organizației orășenești București 
a U.T.C.In aceste zile s-au terminat lucrările de pregătire a șantierului viitoarei Politehnici. Această știre laconică transmisă în presă și la radio nu poate să nu emoționeze pe oricare inginer al patriei noastre, pe cei aproximativ 13.000 studenți ai Institutului Poli- tenhic, care în uriașa construcție ultramodernă, amplasată într-un imens parc de 170 ha., văd o adevărată universitate tehnică reprezentativă pentru iscusința, talentul și tradițiile harnicului nostru popor, pentru gradul de dezvoltare la care a ajuns România socialistă, prin înțelepciunea conducătorilor săi. Pășind la tribuna înaltului for reprezentat de Congresul organizației noastre, simt răspunderea și emoția celui ce vrea să exprime în cuvinte sentimentele de recunoștință partidului, guvernului, întregului popor, pentru grija și dragostea părintească arătată tinerei generații, celor aproape 13 000 studenți din Institutul Politehnic.Stabilind liniile directoare ale dezvoltării economiei naționale, Documentele celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român pun în fața învățămîntului tehnic superior sarcina formării unui număr sporit de specialiști cu o înaltă competență profesională, capabili să rezolve problemele complexe ale industriei moderne.Acestei sarcini, organizația U.T.C. din Institutul politehnic îi răspunde cu preocupări pe care vorbitorul le-a adus la cunoștința participanților la Congres. în continuare, Guran Marius s-a referit pe larg la activitatea de cercetare științifică :Cunoscînd faptul că o pregătire profesională foarte bună trebuie corelată cu interesul și pasiunea pentru investigația științifică, care formează un orizont larg în specialitate, mareînd direcțiile de dezvoltare ale profesiunii, organizațiile de tineret din Institutul politehnic au mobilizat pe studenți la activitatea cercurilor științifice. Căutînd să le dezvolte interesul pentru munca de cercetare s-au 

școală, în familie, în societate, care consideră că toate condițiile ce li s-au creat le revin de drept. Acest lucru înseamnă că nu am făcut încă totul, n-am folosit întotdeauna in munca cu acești tineri metodele cele mai potrivite, nu am luat la timp atitudine față de lipsurile manifestate. In viitor, vom mobiliza toate forțele pentru ca astfel de buruieni să nu mai umbrească grădina florilor tinereții noastre.

Populară Bulgaria, în care tineretul să nu participe cu mintea, cu pasiunea și cu optimismul său. Astăzi nu există nici un eveniment pe arena internațională, la care tineretul nostru să nu-și exprime în mod clar solidaritatea cu forțele progresiste ale dezvoltării sociale, împotriva imperialismului și încercărilor acestuia de a suprima libertatea popoarelor. Alături de întregul popor bulgar, noi înfierăm cu mînie agresiunea a- mericană în Asia de Sud-Est, ne exprimăm sprijinul deplin și solidaritatea noastră cu lupta poporului vietnamez.Intruchipînd o tradiție de 50 de ani a mișcării muncitorești organizate a tineretului, reunind in rîndurile sale peste un milion de tineri luptători pentru cauza lui Gheorghi Dimitrov, învățînd din experiența revoluționară a Partidului Comunist Bulgar, sub invincibilul său steag roșu, Uniunea Tineretului Comunist Dimitrovist este astăzi puternică prin unitatea sa ideologică, prin acțiunile sale patriotice, prin spiritul internaționalist al întregii sale activități.Astăzi, cînd forțele reacționare, în frunte cu imperialiștii din S.U.A., încearcă să-și aroge dreptul de a dispune de soarta popoarelor, atentînd la independența națională a unei serii de țării, amenințînd necontenit pacea în lume, noi trebuie să ne strîngem și mai mult rîndurile, să întărim unitatea noastră, pentru a contracara acțiunile dușmanilor păcii și progresului social. Mai mult ca oricînd sîntem hot&rîți să dezvoltăm în continuare colaborarea cu organizațiile de tineret și studențești din zona noastră geografică, în numele păcii și al bunei vecinătăți în Balcani.Vorbitorul a încheiat:Doresc să exprim încrederea noastră că prietenia și colaborarea frățească dintre U- niunea Tineretului Comunist Român și Uniunea Tineretului Comunist Dimitrovist se vor dezvolta tot mai mult, în numele mărețului țel, care ne unește, în numele întăririi solidarității internaționale a tineretului, în numele păcii și al comunismului.

popularizat temele propuse, au fost antrenați studenții fruntași la discuții cu cadrele didactice pe marginea activității cercurilor Pe lîngă realizările celor 46 cercuri științifice studențești pe specialități, cu peste 1.000 membri, se cer amintite însă și unele aspecte importante care trebuie să preocupe mai îndeaproape organizația U.T.C. Prea puțin ne ocupăm încă de solicitarea tuturor posibilităților de care dispun studenții care obțin note bune și foarte bune. Ei, acești studenți, vor reprezenta inteligența științifică și tehnică a viitorului, unul din bunurile cele mai prețioase ale epocii noastre, de aceea și răspunderea noastră pentru pregătirea lor trebuie să crească. Ei sînt cei care se frămîn- tă, se întreabă, se simt purtați spre noi orizonturi de cunoaștere, evidențiind cum nu se poate mai bine psihologia anilor tineri, înflăcărarea și optimismul tineretului nostru. A- ceastă masă de tineri trebuie antrenată în activitatea cercurilor a căror cuprindere trebuie să fie mult mai mare, prin introducerea în tematică a unor probleme de proiectare mai deosebite sau a unor referate pe baza studiului unei bibliografii recomandate de profesori. Astfel, prin formarea unui limbaj de specialitate, prin familiarizarea cu atmosfera ședințelor de comunicări în care studenții se vor obișnui cu argumentarea științifică în susținerea unor concluzii, se va parcurge o primă fază necesară cercetării viitoare.Dezvoltarea științei și tehnicii din ultimii ani a creat domenii de cercetare în care își pot aduce contribuția substanțială numai colective reunite de specialiști cu profile profesionale diferite sau apropiate. Această situație reală trebuie să constituie și o preocupare a organizațiilor U.T.C. și Asociațiilor studenților pentru organizarea unor cercuri științifice mixte, pe plan local, ca rod al colaborării universităților. institutelor tehnice. economice, al tinerilor specialiști din producție. Cele 

mai bune lucrări, avînd un caracter mai general, ar putea fi prezentate în simpozioane naționale cu o anumită tematică, orientată spre proble
Cuvîntul tovarășului

Alexandru Dumitrache
delegat al organizațieiEste foarte greu să exprim în cuvinte emoția, și bucuria pe care le-am simțit ascuî- tînd cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român. M-a emoționat și m-a bucurat prețuirea acordată tinerilor patriei noastre, îndemnul însuflețitor, pe care partidul ni-1 adresează, de a ne Consacra și mai mult eforturile, elanul și energia noastră înfloririi continue a României Socialiste.Partidul a încredințat organizației noastre revoluționare o sarcină de mare răspundere : educarea comunistă a tineretului, sarcină subliniată în mod deosebit și în proiectul de Statut supus dezbaterii Congresului.Organizația orășenească Iași a U.T.C. a orientat activitatea politico-educativă spre însușirea de către tineri a ideilor marxist-leniniste, a politicii partidului nostru, spre educarea maselor largi ale tinerilor în spiritul dragostei înflăcărate și al atașamentului față de partid și patria noastră socialistă. în acest scop, am acordat o atenție mai mare organizării și desfășurării învățămîntului politic U.T.C., adunărilor generale, simpozioanelor și conferințelor, forme specifice organizației noastre. Trebuie să arăt însă că în activitatea noastră s-au manifestat și unele neajunsuri în special în desfășurarea învățămîntului politic. Consider bine venită măsura preconizată în Raportul Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist ca în viitor munca de educație politico- ideologică să se desfășoare în principal în adunările generale, iar o serie de tineri care doresc sa aprofundeze anumite probleme politice, economice sau filozofice, să fie cuprinși în învățămîntul de partid.Pentru ca tinerii să fie la curent cu principalele probleme actuale interne și inter

Cuvîntul tovarășului
Aurel Diceanu

delegat al organizației regionale Ploiești a U.T.C,In Raportul Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist se face o temeinică analiză și a activității, organizațiilor Uniunii Tineretului Comunist din cooperativele agricole de producție, a contribuției tineretului la continua înflorire economică și social-culturală a satelor, care este unul din obiectivele de bază ale politicii partidului nostru.Cooperativa agricolă de producție din care fac parte este cea mai mare din raionul Rîmnicu Sărat și a doua din regiunea Ploiești. Ne situăm printre primii nu numai din punct de vedere al suprafeței arabile, ci și al rezultatelor obținute.Producțiile mari realizate anul trecut: 2 745 kg grîu, 3 435 kg porumb, 26 000 kg sfeclă. 2 252 kg floarea-soa- relui la hectar, și alte asemenea rezultate au permis să contractăm cu statul însemnate cantități de produse a- gricole vegetale și animale, care au făcut să crească veniturile cooperativei, să se dezvolte proprietatea cooperatistă, și pe această bază valoarea zilei-muncă să ajungă la 42 lei. La toate aceste rezultate o contribuție de seamă au adus-o și cei aproape 400 tineri țărani cooperatori, care au muncit cu multă tragere de inimă.Cea mai limpede dovadă este faptul că fiecare din tinerii noștri a realizat anul trecut aproximativ 200 zile-muncă.Desigur că aceste rezultate nu au venit de la sine. Mai erau unii tineri care se învățaseră să vină mai tîrziu '.a muncă, sau cînd era arșița mai tare plecau la umbră. Cît despre calitate, nu prea îi dădeau atenție. Organizația de partid și conducerea cooperativei a- gricole ne-au cerut să ne ocupăm cu grijă de asemenea tineri, să-i ajutăm.Organizația noastră s-a străduit să desfășoare o muncă răbdătoare, convingătoare, ac- ționînd în mod diferențiat, de la caz la caz. Am urmărit în primul rînd ca activul Uniunii Tineretului Comunist să dea exemplu personal în toate sec
Cuvîntul de salut

al tovarășului Jiri NeubertPermiteți-mi să vă transmit dv., delegați la cel de-al VIII- lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist din România, și. prin intermediul dv., tuturor membrilor organizației dv. salutul frățesc al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Cehoslovac și al tinerei generații din Republica Socialistă Cehoslovacă. 

mele cele mai actuale ale dez* voltării științei, tehnicii, producției, incluzînd, desigur. șî aspectele social-filozofice. ridicate de această dezvoltare.

regionale lași a U.T.C.naționale, Comitetul orășenesc Iași al U.T.C. s-a preocupat de organizarea cu mai multă regularitate a informărilor politice. în acest scop au aVut loc conferințe, consultații, simpozioane, întîlniri cu activiști de partid, cu oameni de știință și cultură, expuneri ti- nute de ziariști.Desigur, toate aceste activi-; tăți pentru informarea tineri- . lor asupra principalelor evenimente interne și internațio- nale nu reprezintă tot ceea ce. putem face. Mai sînt." cazuri cînd informarea politică se reduce la o simplă trecere în revistă a unor evenimente cunoscute, asemenea acțiuni nereușind să trezească suficient interes, din partea tinerilor. Ne-am propus să acordăm' îh viitor — așa cum se spune și în Raport — o mai mare atenție organizării unor acțiuni diferențiate în funcție de preocupările și nivc’ul de pregătire al diferitelor categorii, de tineri, să solicităm mai. mult, pentru a face expuneri, ’ cadre cu o bună pregătire profesională și politico-ideologic . că. Va trebui să punem un accent mai mare pe conținu- . - tul expunerilor, pentru a da posibilitatea tinerilor să aprofundeze evenimentele și să le- interpreteze în mod just.După ce a subliniat rolul pe care ii are presa în formarea și educarea tinerei generații, vorbitorul a spus în încheiere :Asigurăm Comitetul Central al partidului, Congresul U.T.C. că tinerii din orașul nostru vor întîmpina cu realizări deosebite în muncă și - învățătură cea de a 45-a aniversare a creării Partidului Comunist Român, că vom folosi acest prilej pentru educarea tineretului în spiritul dra- . gostei și devotamentului nemărginit față de patrie și partid. Tineretul ieșan va munci în așa fel îneît șă dovedească prin fapte că nu-i este nimic mai scump decît lupta pentru înfăptuirea politicii partidului, pentru continua prosperitate și înflorire a României Socialiste.

toarele și in toate împrejurările. în întreaga noastră activitate, deosebit de mult ne-au folosit îndrumările pe care comuniștii, cooperatorii mai vîrstnici ni le-au dat cu atî- ta grijă părintească.Mai departe, vorbitorul a arătat ; O mare atenție a a- cordat organizația noastră muncii patriotice și de folos obștesc, domeniu unde ayem de acum o frumoasă tradiție. La stabilirea obiectivelor de muncă patriotică noi consultăm consiliul de conducere al cooperativei agricole și sfatul popular comunal cu privire la obiectivele asupra cărora trebuie să ne îndreptăm atenția. Apoi, la nivelul organizațiilor pe brigăzi, stabilim termene precise de îndeplinire.în continuare, vorbitorul a spus . Aș dori să arăt aici că uteciștii din cooperativa noastră agricolă, dezbătînd proiectul de Statut al Uniunii Tineretului Comunist, și-au manifestat adeziunea deplină la prevederile acestui documentcare izvorăsc din experiența de viață și de muncă a organizației noastre revoluționare. Sarcinile stabilite în proiectul de Statut organizațiilor de bază — și în cazul nostru, organizațiilor Uniunii Tineretului Comunist din unitățile agricole socialiste sînt pe deplin realizabile și ele corespund actualei etape de dezvoltare a agriculturii, precum și experienței acumulate de organizațiile Uniunii Tineretului Comunist.Tinerii din cooperativa noastră au citit cu mult in,teT res expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu — secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român — la Congresul țăranilor cooperatori, cît și documentele adoptate de acest congres. Sîntem cu toții convinși că înfăptuirea programului elaborat va duce la înflorirea satelor noastre. Și la aceasta, noi, tinerii țărani cooperatori, ne vom aduce contribuția cu întreaga putere și capacitate de muncă, cu elanul și entuziasmul inimilor noastre tinere.

In continuare vorbitprhl s-a referit la preocupările tineretului din Cehoslovacia spunînd printre altele :întreaga noastră țară trăiește perioada ultimelor pre- . - gătiri în vederea celui de-al . XIII-lea Congres al Partidului Comunist Cehoslovac. în
(Continuare !n pag. a Vl-a)



AL VIII-LEft CONGRES AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
(Urmare din pag. a V-a) cursul acestor pregătiri, tînăra generație a depus o activitate deosebit de intensă. Acest fapt dovedește devotamentul tineretului față de politica Partidului Comunist Cehoslovac, deoarece politica acestuia exprimă interesele vitale și aspirațiile tineretului. O dovadă grăitoare în acest sens este participarea a peste 1 000 000 de tineri la discuțiile din cadrul celor 22 000 întîlniri pe tema: „Partidul vorbește cu tineretul" organizate cu activiști de frunte ai vieții de partid și obștești. La aceste întîlniri tinerii au asigurat partidul că își vor dărui toate forțele pentru dezvoltarea societății socialiste.în economia națională se dezvoltă o mișcare, care are drept scop obținerea de economii în valoare de 1 miliard coroane prin eforturile tineretului de a valorifica resursele interne.Desigur, viața- omului nu constă exclusiv în muncă. De aceea, întîmpinăm Congresul partidului cu o „Săptămînă a tineretului". în timpul căreia
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delegată a organizafiei regionale Mureș-Autonomă
MaghiarăSînt mișcată pînă în adîncul sufletului că am deosebita cinste de a mă număra la a- cest Congres printre reprezentanții tineretului unei regiuni atît de frumoase, în continuă înflorire — rod al muncii comune a celor care populează această parte a patriei noastre — români, maghiari, germani și de alte naționalități, care se străduiesc zi de zi să facă viața mai bogată, pentru ca fiecare om să beneficieze din plin de cuceririle civilizației materiale și spirituale ale socialismului victorios.în orașul și în regiunea de pe Mureș pulsează o intensă mișcare cultural-artistică la care-și dau concursul, Teatrul de Stat și Teatrul de păpuși în limbile română și maghiară, Filarmonica, Ansamblul de Stat de cîntece și dansuri, sute de cămine culturale în care activează înfrățiți zeci de mii de artiști amatori de diferite naționalități, biblioteci, cinematografe, case de cultură. A- ceastă puternică bază materială se va completa în curînd prin construirea unui nou și important obiectiv cultural, Teatrul de Stat din Tg. Mureș, , prevăzut a se realiza în baza Directivelor celui de al IX-lea Congres al P.C.R. Aceasta constituie încă o nouă și grăitoare dovadă a grijii partidului și statului nostru pentru ridicarea necontenită a nivelului activității social-cultu- rale și artistice din fiecare regiune.Ca actriță a Teatrului de Stat din Tg Mureș, ca membră a comitetului organizației de bază U.T.C. din această instituție de artă, aș dori să ridic cîteva probleme legate de munca noastră, de aportul ce ni-1 aducem la educarea estetică a publicului de pe aceste vechi meleaguri românești.Atît eu cît și ceilalți colegi ai mei așteptăm întotdeauna cu nerăbdare întîlnirile cu oamenii din fiecare colț al regiunii noastre. Turneele pe care le întreprindem în acest scop cer desigur un efort sporit din partea echipei de actori, dar ce poate fi mai presus decît bucuria de a simți cum prin satele pe unde altă dată a trecut Gheorghe Șincai să lumineze norodul de jos, răzbat astăzi marile valori ale culturii românești și universale.Uneori, după spectacole, au loc discuții la care participă și numeroși tineri. Aceștia ne vorbesc despre pasiunea lor pentru artă, pentru descifra-

Cuvintul 
al tovarășuluiVorbind în numele Comitetelor Centrale ale Federațiilor Tineretului Socialist, Tineretului Comunist și Tineretului Socialist al Partidului Socialist Italian al Unității proletare a adresat celui de al VIII-lea Congres al U.T.C. un călduros și frățesc salut.Pentru prima oară în isto- iar organizațiilor noastre — a spus vorbitorul am ho- tărît să exprimăm acum, printr-un singur salut, contribuția noastră la lucrările congresului, ca semn concret al unității ce se dezvoltă zi de zi în rîndul forțelor tineretului revoluționar din țara noastră pe drumul păcii, democrației și socialismului.în prezent în Italia sînt în curs de desfășurare o amplă dezbatere teoretică și o permanentă verificare în acțiuni și lupte comune al căror obiectiv îl constituie înfăptuirea socialismului într-o țară capitalistă avansată.„Centrul-stîn„a“, care se 

vor avea loc pe plan local și național festivaluri sportive și culturale.O problemă de interes internațional pentru tineretul nostru — a arătat în continuare vorbitorul — o constituie evenimentele din Asia de sud- est, lupta poporului și tineretului vietnamez împotriva a- gresiunii americane. Tînăra generație a Republicii Socialiste Cehoslovace, își exprimă solidaritatea cu lupta dreaptă a poporului vietnamez prin numeroase acțiuni de sprijin și ajutor concret și este gata să facă orice pentru a ajuta poporul vietnamez să învingă în lupta împotriva agresiunii a- mericane.în încheierea cuvîntului său, vorbitorul a spus : Sîntem convinși că colaborarea dintre organizațiile noastre de tineret va da un nou impuls în dezvoltarea ambelor țări. Acordăm o mare importanță întăririi colaborării și relațiilor frățești între tineretul țărilor noastre și al întregului lagăr socialist.Vă urăm ca, sub conducerea Partidului Comunist Ro- ’ mân, să obțineți noi succese în dezvoltarea socialistă a frumoasei dv. patrii.

a U.T.C.rea tainelor ei, fac observații interesante cu privire la spectacolele vizionate.Ne străduim, de asemenea, să găsim diverse metode de popularizare a spectacolelor prin vizite în întreprinderi, încheiate cu scurte programe artistice, prezentări de expuneri și simpozioane din domeniul vieții cultural-artistice. în colaborare cu Filiala Tg. Mureș a Uniunii Scriitorilor obișnuim să organizăm întîlniri cu elevii și studenții, șezători literare, care ne dau posibilitatea să folosim forme cît mai variate de prezentare a valorilor artistice. începe să devină o- bișnuită organizarea recitalurilor în cadrul universității populare la care avem prilejul și satisfacția să recităm din capodoperele poeziei. Actorii tineri acordă sprijin mișcării artistice de amatori, asigură instruirea formațiilor artistice din întreprinderi, școli și facultăți, sate. Aș dori să exemplific aceasta, prin succesul echipei de amatori din localitatea Miercurea Niraj la cel de al IV-lea Concurs bienal de teatru „I. L. Caragîale", echipă pe care a instruit-o un tînăr regizor de la teatrul nostru.O preocupare de primă importanță a noastră este, în mod firesc, permanenta îmbunătățire a mijloacelor de expresie, perfecționarea măiestriei artistice.în pregătirea noastră pornim de la premiza că un bun artist al zilelor noastre trebuie să fie un om cult, cu un larg orizont filozofic și politic, capabil să discearnă și să transmită mesajul operelor pe care le întruchipează pe scenă, să-și înțeleagă rostul său edu- cativ-cetățenesc în contextul întregii munci a poporului și partidului nostru.Consider — arăta vorbitoarea în continuare — că ar trebui să se încetățenească practica organizării la cît mai multe teatre a matineurilor pentru tineret, în care să se prezinte marile opere ale dramaturgiei naționale și universale.Animată, ca toți colegii mei, tineri și vîrstnici, de năzuința de a fi tot mai aproape de inimile oamenilor minunatei noastre patrii, îmi exprim convingerea că indicațiile pline de dragoste și prețuire pentru oamenii de artă, ale conducătorilor Partidului Comunist Român și statului nostru se vor fructifica din plin în viitoarele noastre izbînzi artistice.
de salut
Vito Consolibazează pe colaborarea dintre Partidul Democrat Creștin și Partidul Socialist Italian, a arătat in mod clar că iluziile reformatoare s-au destrămat, lucru dovedit atît în domeniul politicii economice — oamenii muncii trebuind să suporte consecințele crizei — cît și în politica externă — prin cel mai servil filo-atlantism și subordonarea față de politica externă americană. încercarea iluzorie de a fi consolidată această politică și ridicată la rangul de regim își găsește azi punctul său natural de sprijin în procesul de unificare social-democrată, care este în curs între Partidul Socialist Italian și Partidul Social-Democrat Italian.în continuare vorbitorul a arătat că largi cercuri de mi- litanți de frunte ai Partidului Socialist Italian, curentul de stînga și majoritatea membrilor Federației tineretului socialist, împreună cu mișcarea comunistă italiană și socialiș

tii de imitate proletară, adică marea majoritate a mișcării muncitorești — se opun cu hotărîre încercărilor de scindare a unității muncitorești și democrate pe plan politic, sindical și în alte sectoare.Luptele muncitorilor din țara noastră, împreună cu marile acțiuni pentru pace, împotriva slăbirii agresiunii americane dusă contra eroicului popor vietnamez, nu privesc numai baza mișcării de clasă, ci se lărgesc și determină o criză adîncă în alte cercuri politice, începînd cu cele catolice. Muncitorii catolici, împreună cu muncitorii socialiști și comuniști, se află în primele rînduri ale luptelor muncitorești și ale luptei pentru pace. Numeroase manifestații împotriva agresiunii imperialiste în Vietnam și împotriva acceptării servile, de către guvernul italian, a politicii americane se desfășoară în fiecare oraș, în toate centrele mari și mici ale țării. Un document de denunțare a războiului american și de solidaritate cu poporul vietnamez, de sprijinire a poziției R. D. Vietnam și a Frontului de Eliberare Națională din Vietnamul de sud a fost semnat de Asociația Tinerilor Muncitori Catolici Italieni (A.C.L.I.), de organizația studenților catolici, împreună cu Federațiile de tineret de o- rientare marxistă.La 27 martie este proiectată la Roma o amplă manifestație, la care vor participa delegații muncitorești, țărănești,
Cuvintul de salut 

rostit de Karamoco Keitaîn numele Tineretului Uniunii Sudaneze — R.D.A. din Mali, organizație națională purtătoare de cuvînt a tuturor tinerilor din țara noastră, profit de această ocazie pentru a felicita Uniunea Tineretului Comunist din România și prin ea întregul tineret român.Țin să ne afirmăm solidaritatea noastră activă cu toți tinerii din lume și în mod deosebit cu tinerii angajați în lupta împotriva colonialismului, neo-colonialismului, imperialismului și pentru construcția națională.Conducătorul delegației tineretului din Republica Mali a spus în continuare :Reafirmăm din nou solidaritatea noastră deplină cu tineretul și eroicul popor din Vietnam, care luptă cu vitejie împotriva acțiunilor criminale ale imperialismului american. Sîntem siguri de victoria poporului vietnamez care nu revendică decît independența și dreptul de a trăi ca un popor liber, pașnic.Vorbitorul a arătat mai departe : în decursul perioadei care a trecut, continentul african a fost teatrul unor evenimente neliniștitoare : o serie de lovituri de stat militare, dintre care ultima și cea mai reacționară a avut loc nu demult timp în Ghana.Aceasta constituie o adevărată ofensivă a imperialismului împotriva popoarelor africane.în cursul ultimilor zece ani, lupta tineretului și popoarelor din Africa, susținută de forțele democratice și progresiste din lume, a cunoscut succese importante: numeroase țări au obținut independența națională, iar dintre acestea
Cuvintul de salut 

al tovarășului Kim Hiăn IrVorbitorul a transmis Congresului, tuturor uteciștilor și tinerilor din România cele mai cordiale felicitări din partea Comitetului Central al Uniunii Tineretului Socialist Muncitor din Coreea.Vorbitorul a reliefat că Uniunea Tineretului Comunist din România este devotată față de partid, desfășoară neîntrerupt o muncă politico- organizatorică pentru a organiza și mobiliza pe uteciști și tineri la traducerea în viață a politicii partidului și obține succese importante în lupta pentru întărirea rîndurilor sale din punct de vedere ideologic și organizatoric.Uniunea Tineretului Comunist din România depune continuu toate eforturile pentru a dezvolta între organizațiile tineretului din țările lagărului socialist, relații de prietenie și de colaborare bazate pe respectarea cu strictețe a principiilor egalității în drepturi, independenței, neamestecului în treburile interne, democrației și pentru întărirea coeziunii mișcării tineretului și studenților din lumea întreagă.întregul tineret coreean se bucură sincer de toate succesele obținute de uteciștii și tinerii frați din România sub conducerea Partidului Comunist Român și le adresează călduroase felicitări.în continuare, vorbitorul a spus :Sub conducerea justă a Partidului Muncii din Coreea în frunte cu tovarășul Kim Ir Sen poporul și tineretul coreean ridică sus steagul revoluționar „de a face totul prin propriile forțe", dobîn- desc succese strălucite în revoluția și construcția socialistă, desfășoară o mare luptă națională pentru alungarea 
trupelor agresive ale imperia

culturale, politice și de tine-, ret din întreaga Italie. în a- ceastă zi, 100 000 de italieni vor lansa un protest împotriva politicii externe a guvernului italian, vor exprima o fermă dorință de pace, împotriva imperialismului.în încheiere vorbitorul a arătat:Sîntem siguri că exprimăm sentimentele întregului tineret socialist italian, afirmînd că acesta privește cu extrem interes și cu un profund spirit internaționalist succesele pe care le obțin în domeniul economic, ca și în cel politic și cultural, toate statele socialiste și progresiste din lume.în acest sens și în acest spirit, apreciem în mod deosebit eforturile grandioase pe care poporul român, tineretul său, le depun în construcția socialismului. Apreciem drept importante succesele dv. în domeniul economiei, al producției, al răspîndirii culturii. Considerăm, de asemenea, importantă și hotărîtoare contribuția pe care o aduceți la victoria cauzei păcii, democrației și socialismului în întreaga lume.Cu aceste sincere convingeri și în spiritul unitar care ne animă și care ne găsește astăzi uniți, mai mult ca oricînd uniți, reînnoim căldurosul nostru salut adresat Congresului al VIII-lea și vă urăm 
o muncă rodnică în slujba cauzei păcii și socialismului în România și în întreaga lume.

multe au pornit la înfăptuirea sarcinii uriașe de a-și consolida independența și de a se angaja pe calea progresului social.în același timp, popoarele țărilor încă dependente s-au angajat într-o luptă eroică pentru a-și cuceri libertatea națională, așa cum se întîmplă în Angola, în Guineea zisă portugheză, în Mozambic, în Africa de sud, în Rhodezia, unde forțele colonialiste și rasiste tind să-și perpetueze dominația.Tineretul Uniunii Sudaneze- R.D.A., atașat mai mult ca oricînd ideilor Uniunii Sudaneze- R.D.A., și-a dat adeziunea fără rezerve la rezoluția din 1960 care afirmă angajarea poporului nostru pe drumul construcției socialiste. Tinerii noștri poartă cu mîndrie numele de fii ai țării Mali, renăscută din cenușa istoriei, țară pe care am vrea s-o ridicăm la nivelul marilor națiuni — a arătat vorbitorul.Tineretul Uniunii Sudaneze- R.D.A. lansează un vibrant apel pentru acțiunea unită a tuturor forțelor democratice și antiimperialiste din Africa pentru a apăra cuceririle atît de scump înfăptuite și pentru dezvoltarea solidarității internaționale cu lupta popoarelor și tineretului din Africa.Doresc deplin succes lucrărilor dumneavoastră la sfîrși- tul cărora vor rezulta cu siguranță hotărîri îndrăznețe ce vor înarma și mai bine Uniunea Tineretului Comunist din România care luptă, sub conducerea înțeleaptă a Partidului Comunist, pentru demnitate, progresul și fericirea întregului popor român.

liștilor americani din Coreea de sud și pentru reunificarea independentă a patriei.Astăzi, imperialiștii în frunte cu căpetenia lor imperialismul american reprimă lupta de eliberare națională a popoarelor din Asia, Africa și America Latină și pun la cale noi uneltiri pentru a dezlăn- țui un război.în prezent, imperialiștii a- mericani sporind efectivele trupelor lor agresive în Vietnamul de sud și mobilizînd trupele țărilor satelite lor, inclusiv cele ale marionetelor sud-coreene, extind războiul agresiv și criminal, intensifică bombardamentele barbare împotriva R. D. Vietnam și înscenează „tratative de pace" ca să ascundă actele criminale și agresive pe care le să- vîrșesc. Totodată, după încheierea „tratatului sud-co- reeano-japonez", imperialiștii americani acționează fățiș în vederea înjghebării blocului militar „N.E.A.T.O." și desfășoară o amplă pregătire pentru a trimite pe militariștii japonezi renăscuți cu ajutorul lor, ca brigadă de șoc în agresiunea asupra Coreei de Sud și Asiei.Situația actuală cere tuturor popoarelor din țările socialiste, popoarelor progresiste din întreaga lume, să se unească strîns, să-și intensifice lupta antiimperialistă și să acorde ajutor activ poporului și tineretului vietnamez care duc o luptă eroică împotriva imperialiștilor americani.în încheierea cuvîntului său vorbitorul a spus :Relațiile de prietenie și de colaborare frățească bazate pe principiul internaționalismului proletar, statornicite între tinerii coreeni și români se dezvoltă în continuu în 
lupta împotriva imperialismu

lui, spre binele cauzei .comune a socialismului și păcii.Tinerii coreeni vor depune și pe viitor toate eforturile pentru a dezvolta și a întări prietenia și coeziunea dintre
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delegat al organizației regionale Ploiești a U.T.C.Vă rog să-mi îngăduiți ca de la tribuna acestui Congres să prezint cîteva aspecte ale muncii desfășurate, sub conducerea organizației de partid, de către tinerii constructori de utilaj petrolier de la Uzina „1 Mai" din Ploiești.Datorită muncii însuflețite pe care o depune întregul colectiv al uzinei, s-a reușit ca în anii șesenalului să se asimileze 6 tipodimensiuni de instalații de foraj printre care instalația 4 DH-315 pentru 7 000 metri precum și alte 70 de produse noi.Am avut satisfacția să particip efectiv la execuția instalației de foraj de mare adîncime 3 DH-200, primul produs românesc care, la Tîrgul internațional de la Leipzig, a primit medalia de aur atît pentru performanțele tehnice ridicate cît și pentru modul de prezentare. Această „bijuterie", cum obișnuiesc să-i spună constructorii de utilaj petrolier, s-a bucurat și se bucură de o bună apreciere din partea petroliștilor. Rezultatele obținute constituie pentru colectivul nostru o mîndrie și-1 mobilizează să muncească pentru a ridica pe trepte mereu mai înalte calitatea produselor, aducîndu-și contribuția la înflorirea patriei, la creșterea prestigiului ei pe plan mondial.Referindu-se, în continuare, la activitatea desfășurată de organizația U.T.C. pentru sporirea contribuției tinerilor la înfăptuirea sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea al P.C.R., vorbitorul a relevat preocuparea existentă pentru creșterea continuă a măiestriei profesionale a tinerilor, în această direcție — a spus el — organizațiile U.T.C. desfășoară, pe baza unui program de măsuri judicios întocmit, o muncă permanentă de antrenare a tuturor tinerilor la acțiunea de îmbogățire a cunoștințelor profesionale și experienței, stimulează interesul pentru tot ceea ce este nou în tehnică.De fiecare dată, cu ocazia introducerii unor noi utilaje, procedee de lucru și asimilări
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Anghel Alexe 
președinte al U.C.F.S.Am marea bucurie ca, în numele Uniunii de Cultură Fizică și Sport, al tuturor sportivilor din Republica Socialistă România, să aduc un călduros salut participanților Ia cel de-al VIII-lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist și să urez din toată inima succes deplin lucrărilor Congresului.Mișcarea de cultură fizică și sport, componentă a vieții noastre sociale, este — prin dinamismul și calitățile morale și de voință pe care le promovează — un bun al întregului popor și în primul rînd al tineretului țării.în formele sale multiple de manifestare, de masă sau de performanță, sportul a cunoscut în țara noastră remarcabile realizări. U.C.F.S. și 

La standul de cărfi
Foto: O. PLEC AN

organizațiile de tineret, dintre tinerii țărilor noastre și vor colabora și mai strîns pentru unitatea mișcării tineretului și studenților din toată lumea.

de noi tipuri de instalații de foraj, pe lîngă faptul că s-a asigurat instruirea temeinică a tinerilor, s-au organizat și consfătuiri cu specialiști de seamă care au vorbit despre importanța acestor noi instalații pentru uzina noastră, pentru economia națională, întîlnirile care au avut loc au dezvoltat la tineri mîndria și simțul patriotic pentru produsele la execuția cărora contribuie pasiunea și entuziasmul pentru participarea mai activă la aplicarea tehnicii noi, la îmbunătățirea calității produselor uzinei. Tot în acest scop, am organizat simpozioane, concursuri lunare pe tema verificării cunoștințelor tehnice, întîlniri cu fruntași în producție și cu laureați ai Premiului de Stat din uzină, consfătuiri ale tinerilor din secțiile de montaj cu cei din secțiile care confecționează piesele pentru montaj etc.A devenit o tradiție ca trimestrial să organizăm consfătuiri, în colaborare cu cabinetul tehnic, despre cartea tehnică. De fiecare dată, cei care iau cuvintul arată felul cum folosesc cartea tehnică și vin cu prețioase propuneri pentru atragerea tuturor tinerilor la citirea cărților tehnice. Pentru îmbogățirea propagandei tehnice, tinerii ingineri au prezentat recenzii la diferite cărți tehnice.Uzina noastră — a spus în încheiere vorbitorul — s-a dezvoltat considerabil, realizările obținute sînt importante. Odată cu uzina am crescut și noi și ne crește inima de bucurie că putem contribui la măreața operă de desăvîrșire a construcției socialiste din patria noastră dragă. Asigurăm Congresul că noi, uteciștii, întregul tineret al uzinei vom depune toată energia, tot entuziasmul nostru tineresc, în munca de zi cu zi pentru a face ca produsele tizinei să fie de o calitate din ce în ce mai bună, iar drapelul patriei noastre scumpe, care la Leipzig, pe turla instalației 3 DH-200 a dominat întregul Tîrg internațional, să fluture și mai sus.

U.T.C. desfășoară, în strînsă colaborare, o serie de acțiuni care fac să crească de la an la an numărul tinerilor ce practică în mod sistematic și organizat exercițiile fizice și sportul.La concursurile din cadrul campionatelor asociațiilor sportive au participat anul trecut aproape 2 milioane de tineri: peste un milion de tineri au cucerit Insigna de polisportiv. Au fost organizate 48 000 de acțiuni turistice și 33 000 de duminici cultural- sportive. Numărul tinerilor care practică cu regularitate sportul în cadrul organizat al competițiilor republicane a fost în anul 1965 de circa 300 000.Sportivii României socialiste au obținut 11 titluri de 

campioni olimpici, 41 de campioni mondiali, 35 de campioni europeni și aproape 200 balcanici, precum și alte numeroase victorii în întrecerea cu sportivii unor țări cu o puternică tradiție în sport. Iolanda Balaș, Mihaela Peneș, Ion Cernea, Vasile Nicoară, Aurel Vernescu, Petre Ivănescu, Lia Manoliu, Alexandra Nicolau, Florin Gheorghiu — iată numai o parte dintre tinerii care și-au înscris numele în cartea de aur a sportului contemporan.Cu toate acestea, Uniunea de Cultură Fizică și Sport consideră că succesele obținute în dezvoltarea activității sportive nu sînt încă pe măsura condițiilor create, a cerințelor maselor de iubitori ai sportului și a sarcinilor trasate nouă de partid.Așa cum a arătat în cuvîn- tarea sa tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., ne revin în continuare, nouă și organizației U.T.C., importante sarcini pe linia dezvoltării sportului de masă și a turismului, pentru a contribui astfel în și mai mare măsură la formarea u- nui tineret sănătos, optimist, plin de viață.Se impune, în primul rînd, necesitatea îmbunătățirii substanțiale a conținutului și formelor organizatorice ale educației fizice și activității sportive școlare și universitare. Creînd școlarilor, încă de pe băncile primelor clase, deprinderea și necesitatea exercițiului fizic și a întrecerii sportive ne va fi mult mai ușor să stimulăm tineretul ca, în continuare, să le practice gradat și cu eficiență sporită, în afară de o mai bună desfășurare a campionatelor școlare, organizarea la sfîrșitul anului de învățămînt a unor frumoase serbări cultural- sportive ar constitui, după părerea noastră, nu numai o bună propagandă făcută sportului, ci și o trecere în revistă a progreselor realizate în acest domeniu de la un an Ia altul.Pe această linie se înscriu și recentele măsuri comune ale Ministerului învățămîntu- lui, U.C.F.S. și U.A.S.R. cu privire la îmbunătățirea organizării sportului universitar, măsuri menite să lărgească baza de masa a sportului studențesc, să ridice substanțial valoarea sportului universitar de performanță, pe baza tradițiilor instituțiilor noastre de învățămînt superior.
Cuvintul
al tovarășuluiPermiteți-ne să adresăm un înflăcărat salut revoluționar Congresului U.T.C., tovarășilor delegați și întregului tineret român — a spus reprezentantul tineretului comunist argentinean. Vă mulțumim pentru cinstea care ni s-a acordat de a participa Ia amplul și reprezentativul Congres al tineretului comunist frățesc din România.Acest Congres va demonstra cu siguranță contribuția prețioasă a tineretului român la construirea unei vieți noi, Ia formarea omului nou, preocupat de problemele țării sale și ale celorlalte popoare ale lumii.Mă voi întoarce în țară cu dorința vie de a transmite experiența voastră. Fiecare pas al dumneavoastră înainte este nu numai apreciat de noi, dar se și reflectă în rîndurile tineretului argentinean care, ca orice alt tineret, este animat de dorința de a găsi noi orizonturi în viața sa. Acest orizont ni-1 oferă doar ideile triumfătoare ale marxism-leni- nismului.

Sarcini importante ne revin și în ceea ce privește îmbunătățirea activității sportive de masă din întreprinderi, șantiere și, mai ales, de la sate, punînd accentul pe acele forme larg accesibile, care prezintă interes și plac tineretului.Din Raportul prezentat Congresului se desprinde dorința U.T.C. de a acorda o atenție sporită activității sportive de masă. Ne bucură că în preocupările organizațiilor U.T.C. va intra în și mai mare măsură decît pînă acum stimularea în rîndul tinerilor a interesului pentru sport, pentru ca ei să înțeleagă importanța culturii fizice pentru dezvoltarea lor multilaterală, să iubească mișcarea în aer liber, să practice una sau mai multe ramuri sportive. în a- cest sens, ar putea fi mai larg folosite publicațiile de tineret, radioul, televiziunea și cinematografia.Se știe că marea majoritate a sportivilor de performanță sînt uteciști. De aceea, considerăm că organizațiile U.T.C. ar putea să contribuie în mai mare măsură la dezvoltarea conștiinței și la întărirea simțului lor de răspundere față de colectivul din care fac parte, față de opinia publică.Paralel cu preocuparea pentru utilizarea mai rațională a bazelor sportive existente — arată în continuare vorbitorul — considerăm de datoria noastră comună să sprijinim mai activ sfaturile populare în a- sigurarea locurilor de joacă pentru copii, să inițiem — împreună cu organizațiile de tineret — acțiuni de amenajare a mai multor terenuri sportive simple pe lîngă întreprinderi, instituții, școli, universități și la sate.în încheierea cuvîntului său, tovarășul Anghel Alexe a spus : Partidul, prin cuvîn- tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a dat o înaltă a- preciere contribuției aduse de Uniunea Tineretului Comunist, de întregul nostru tineret la marile victorii obținute de poporul român în anii socialismului.Urmînd îndemnul partidului de a dărui patriei tot ce au mai bun, toată puterea minții și a brațelor, de a-i închina tot elanul și năzuințele noastre, sportivii României socialiste nu-și vor precupeți e- forturile pentru a face ca drapelul patriei să fluture pe cel mai înalt catarg la cît mai multe întîlniri sportive.
de salut 
Jorge PerezVorbitorul a arătat în continuare : Agresivitatea cres- cîndă a imperialismului nord- american îndeosebi în Vietnam, izvorăște și din teama sa față de mersul înainte al lagărului socialist și al luptei de eliberare a popoarelor.Pericolul crescînd al unui război nuclear devine din ce în ce mai evident. Tot mai mult poporul nostru își dă seama de acest pericol datorita muncii desfășurate de partidul nostru și de tineretul comunist, acțiunilor combative ale clasei muncitoare și ale poporului, ale tineretului muncitor și studențesc prin mitinguri, manifestații, greve și prin alte asemenea acțiuni. Astfel muncitorii sindicatului portuar au refuzat să încarce grîne destinate trupelor de mercenari ale imperialismului nord-american din Vietnam. Organizațiile de tineret-poli- tice, studențești și muncitorești coordonează acțiunile de luptă pentru pace și de soli-

(Continuare în pag. a Vil-a)



AL VIII-LEA CONGRES AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

p SALUTUL PIONIERILOR
Cn nobile preocupări și vise 
Voi, ce cu-atîta drag ne ajutați.

Salut, înaripată tinerețe,
Congres al uteciștilor, salut I
Voi, harnici făurari de frumusețe 
Ce-n anii de victorii ați crescut.

Venim aici voioși ca primăvara, 
Stol mîndru de cravate purpurii, 
Prin noi, acum vă-mbrățișează țara. 
Fii de nădejde-ai scumpei Românii.

Frumoasă ești, tu patrie bogată, 
Cu plaiuri mîndre, ce-au întinerit, 
Tu, fericirii noastre ești azi vatră 
Sub flamură slăvitului partid.

El, ce luptînd și-a cîștigat iubirea 
De înțelept părinte-al tuturor, 
Drept țel suprem, punîndu-șî fericirea 
Acestui liber, și-ncercat popor.

Partidul ne-a crescut ca pe o floare 
El, soarele vieții noastre noi 
Cu flamura-i în veci biruitoare, 
Cu faptele de nemuritori eroi.

Astfel, după atitea generații, 
Sîntem cu toții ai fericirii fii, 
în țara care-o străjuie Carpații. 
Sub cer senin și zvon de ciocîrlii.

O tinerețe fără bătrînețe
E azi întreg pămîntul românesc.
O vîrstă de-mpliniri și frumusețe 
în care rodnici anii noștri cresc.

Cînd fiecare om te-ntruchipează 
Și-n fiecare om te-nalți deplin, 
Slăvită mamă, patrie-n-amiază, 
De mic copil, eu ție-ți aparțin.

Din munții-nalți la cîmpurile vaste, 
Stăpînă și deplină, bucuria 
îți aurește zările albastre 
Republică Socialistă România !

E-o fericire leagăn să ne fie 
Pămîntul moștenit din moși-strămoși, 
Cu oameni, ne-ntrecuți în vitejie, 
întotdeauna harnici și voioși.

Recunoștință noi purtăm deplină, 
Atîtor mii de meșteri făurari
Ce mîndre școli, izvoare de lumină, 
Laboratoare, cărți, ne dau în dar.

Mulți dintre voi ne sînt întîia oară 
învățători destoinici, profesori
Ne străduim să fim mai mari cu-o vară 
Să fim la școală mult mai silitori.

Sînteți nădejdea, viitorul țării, 
Voi, uteciștii, mai marii noștri frați,

în glasul vostru, noi simțim căldura
Pe frați și tovarăși întrebînd :
— Spuneți-ne cum stați cu învățătura ! 
Noi asta vrem să știm în primul rînd.

Vă vom răspunde : nimeni nu ne-ntrece ! 
Dovezile sînt scrise, în catalog
E ținta noastră nota nouă, zece...
Și primii vrem să fim la sport, la cînt, la joc !

O pasiune avem pentru știință
Și pentru tehnică... Cutezători, 
Ne pregătim de-acum, cu sîrguință, 
Acestei țări să-i fim folositori.

Iar peste ani cînd se va face-apelul,
Cu mii de glasuri, izbucnind torent, 
La fel ca azi, cînd sună clopoțelul. 
Vom repeta :

— prezent!
— prezent!

— prezent!

— Prezent la noi și mari hidrocentrale 
Poate din Olt, din Someș, soare adunind...
— Prezent în necuprinsele tarlale 
Schimbînd în pîini, al patriei pămînt.

— Prezent pe schela tinerelor blocuri
— Prezent lîngă-al oțelului șuvoi 
Cuceritori de adîncuri și de focuri
— Prezenți și noi !

— și noi!
— și noi!

— și noi !

Prezenți mereu spre culmi necucerite, 
Spre noi construcții, spre întreceri noi, 
Prezenți cu brațe tari, neostenite, 
Cu inimi credincioase, de eroi.

Cîndva, și noi la tinerești Congrese 
Partidului am vrea să raportăm, 
Ca voi, acum frumoasele succese, 
Pe care năzuim să le-ntrupăm.

Că doar mai viu nu poate să existe, 
Decît acel, de-a fi cii-adevărat 
Constructor României Comuniste 
Cum de Ia comuniști am învățat.

Ei ne-au deschis larg drumurile vieții 
Punînd în noi, simbol biruitor, 
Cutezătorul zbor al tinereții 
Cu care se înalță acest popor.

Ce plină de lumină-i primăvara, 
Cînd omul e pe soarta lui stăpîn !
Către victorii noi pornim, cu toată țara 
Urmînd Partidul Comunist Român !

înalta apreciere pe care partidul o dă tineretului și Uniunii Tineretului Comunist. Permi- teți-ne cu acest prilej să vă felicităm sincer pentru frumoasele dv. realizări obținute în construcția socialismului, sub conducerea partidului clasei muncitoare și să vă urăm noi succese în îndeplinirea hotărîrilor celui de-al Congres al partidului.Sîntem bucuroși să Congresului dv. că și tul din R. D. Germană a obținut succese de seamă în îndeplinirea programului de construcție desfășurată a socialismului în R.D.G., stabilit de cel de-al VI-Iea Congres al Partidului Socialist Unit din Germania.în prezent, tineretul din țara noastră se pregătește pentru sărbătorirea celei de-a 20-a aniversări a creării Partidului Socialist Unit German.Tineretul Liber German a- cordă o atenție deosebită înarmării tuturor tinerilor cu ideile lui Marx, Engels, Lenin, cu experiența istoriei revoluționare a mișcării muncitorești germane. în acest fel vrem să-i sprijinim și mai mult în îndeplinirea sarcinilor desăvîrșirii construcției socialismului în R.D.G., să-i ajutăm să stăpînească cuceririle revoluției tehnice și să contribuie la rezolvarea paș-

IX-leaarătăm tinere-

nică a problemei naționale în Germania. Nu trebuie să trecem cu vederea că în lume există forțe imperialiste, îndeosebi în S.U.A. și Germania occidentală care vor Bă împiedice opera noastră de cpn- strucție pașnică.Vorbitorul s-a referit în continuare la politica agresivă a cercurilor imperialiste vest- germane, la sprijinul pe care acestea îl acordă agresiunii a- mericanedin Vietnam. Tineretul Liber German — a spus vorbitorul — condamnă cu ho- tărîre această agresiune.Tineretul R. D, Germane și tineretul progresist din Germania occidentală luptă împotriva planurilor războinice ale imperialiștilor vest-ger- mani.în încheiere, vorbitorul a spus: în interesul asigurării păcii, Republica Democrată Germană a adresat cererea de a fi primită în O.N.U. Noi vă mulțumim pentru sprijinul și solidaritatea dv. manifestată permanent față de lupta Tineretului Liber German. Ne bucurăm că relațiile dintre ' organizațiile noastre se întăresc contipuu.Relațiile frățești dintre noi au la bază țelurile comune ale organizațiilor noastre de tineret, lupta pentru socialism și comunism, pentru asigurarea păcii.

perialiste ce vor să arunce din nou Africa în întuneric. El declară deschis că luptă pentru întărirea frontului mondial anticolonialist, antîneocoloniâ- list și antiimperialist. El se declară pentru întărirea prieteniei și legăturilor dintre statele iubitoare de libertate, dreptate, pace și progres.

în încheiere, vorbitorul a spus : Sîntem siguri că participarea la Congresul dumheâ- / voastră ne va permite să strîn- gem și mai mult legăturile de prietenie și solidaritate care ' unesc tinerii . noștri. Sîntem - foarte dornici să vedem aceste legături întărindu-se tot mâi A mult în viitor.
Cuvîntul de salut

al tovarășului
Zygmunt Najdowski

Cuvîntul tovarășului 
Ccnstantln Chirilă

•>.<

(Urmare din pag. a Vl-a) daritate cu Santo Domingo și Vietnam, legîndu-le de lupta pentru satisfacerea revendicărilor tineretului.Tineretul comunist din Argentina care la 12 aprilie împlinește 45 ani de existență

combativă, luptă permanent pentru aplicarea în rîndurile tineretului a liniei politice și tactice a partidului nostru drag, Partidul Comunist.în încheiere vorbitorul a a- dresat un călduros salut tineretului din România Socialistă.

Vietnam prin agresiunea S.U.A. îmi exprim speranța vie că tinerii și popoarele țărilor socialiste frățești, toate popoarele iubitoare de independență, libertate și pace din lumea întreagă își vor spori sprijinul și ajutorul acordat luptei drepte a poporului nostru, își

vor face auzite glasurile pentru a denunța și a condamna energic toate manevrele ipocrite de pace ale S.U.A. pentru a cere imperialiștilor americani să pună capăt primejdioasei lor politici de agresiune și războiului din Vietnam și Indochina.

delegat al organizației regionale Cluj a U.T.CCu puternică emoție și nespusă bucurie, am ascultat cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R. Aprecierile calde, îndemnurile, s-au gravat adînc în conștiința și inimile noastre tinere, mobili- zîndu-ne la noi fapte mărețe pentru cauza partidului și poporului.Raportul de activitate al Comitetului Central al U.T.C. — arată în continuare vorbitorul — acordă o atenție deosebită educării tineretului în spiritul dragostei față de muncă, al devotamentului nemărginit față de patria socialistă și Partidul Comunist. Apreciez și susțin ca deosebit de importantă prevederea din Proiectul de Statut subliniată și în raportul la Statut, în care se arată că : „Uniunea Tineretu
lui Comunist educă tînăra ge
nerație în spiritul ideilor 
marxist-leniniste. al glorioase
lor tradiții revoluționare de

Tineretului Comunist, din raioanele Dej, Aiud, au organizat simpozioane, concursuri, expuneri pe teme cum sînt: „Drumul glorios de luptă a partidului", „Eroicele lupte ale muncitorilor petroliști și ceferiști din ianuarie-februarie 1933", „Rolul Partidului Comunist Român în organizarea, conducerea și desfășurarea insurecției armate de la 23 August 1944", „Uniunea Tineretului Comunist — organizație revoluționară a tineretului din Republica Socialistă România", „Din tradițiile de luptă ale studenților democrați din Cluj".în numeroase organizații ale Uniunii Tineretului Comunist din regiune a devenit o tradiție organizarea de vizite ale tineretului la muzee și locuri istorice. în fiecare an, peste 100 000 tineri muncitori, țărani, elevi sau studenți au vizitat Muzeul „Doftana", Muzeul de istorie a partidului,

Conducătorul delegației poloneze a transmis Congresului, întregului tineret român, salutul frățesc și fierbinte al organizațiilor de tineret, al întregii generații tinere din Polonia Populară.Tinerii țării noastre urmăresc cu mare interes și satisfacție realizările poporului și tineretului construirea dezvoltarea economiei, culturii —Succesele țării dumneavoastră se datoresc conducerii sale de către P.C.R. care a prezentat la al IX-lea Congres un emoționant program de dezvoltare pe triei dv.Activînd Partidului Tineretului Comunist din România a adus o contribuție însemnată la realizările tării sale. Aceasta se reflectă, printre altele, în formarea conștiinței politico-ideologice a tineretului, în participarea sa lâ munca desfășurată în cele mai diferite ramuri ale vieții so- cial-politice, economice, culturale a României.Cu îndreptățită mîndrie puteți afirma, că, datorită activității dv. bogate și multilaterale, crește schimbul de constructori încercați ai comunismului în țara dv.în continuare, vorbitorul a arătat că : tineretul polonez, condus de Partidul Muncitoresc Unit Polonez, a dat dovada nu o dată de abnegație în îndeplinirea sarcinilor importante ce îi revin.îndeplinirea sarcinilor primului an al cincinalului care coincide cu sărbătorirea unui mileniu al statului polonez, a stimulat diferitele inițiative ale tineretului polonez. înde- plinindu-ne sarcinile, noi ne

frate român în socialismului, în pe mai departe a învățămîntului și a spus vorbitorul.
mai departe a pa-sub conducerea Comunist, Uniunea

exprimăm în acest fel recunoștința față de partid și pu- • terea populară pentru grija manifestată față de tînăra ge- • nerație.Vorbitorul a spus mai departe : Imperialismul american, punînd în practică doctrina războaielor pe teritorii limitate, îndeplinește rolul de jandarm care lovește în suveranitatea popoarelor, amenință cu forța armată mișcarea de eliberare națională. Cea mai concludentă ilustrare a acestei politici este agresiunea brutală, barbară a S.U.A. în Vietnam. Atacurile piraterești asupra R. D. Vietnam, folosirea gazelor toxice și a napal- mului, transformarea în ruine a unor orașe și sate făcute una cu pămîntul, omorîrea populației civile neînarmate — toate acestea arată lumii întregi adevăratul caracter agresiv al imperialismului.Poporul vietnamez se opune cu eroism puterii forțelor imperialismului, dîndu-le lecția binemeritată. Poporul vietnamez va dobîndi victoria. Noi, polonezii, din proprie experiență istorică, cunoaștem că dragostea de libertate nu port- - te fi înfrîntă cu forța, cu na- palm și gaze. Poporul vietnâ- ■ - mez va învinge pentru că nu este și nu va fi singur în lupta sa dreaptă. Alături de el se află țările socialiste surori, forțele progresiste din întreaga lume.Ne unesc legături tradiționale de prietenie,, țelul comun al construirii socialismului .și . comunismului, — â arătat în. f. încheiere vorbitorul.Sîntem convinși că fructuoasa colaborare de pînă acum dintre organizațiile de tineret din România și Polonia se va . dezvolta în continuare, slujind cauzei construcției noastre socialiste și păcii în lumea întreagă.

Cuvîntul de salut 
al tovarășului 

Truong Dinh BangConducătorul delegației Uniunii Tineretului Muncitor din R. D. Vietnam a adus Congresului salutul celor peste 1 200 000 de membri ai U.T.M. din R. D. Vietnam, al tuturor tinerilor vietnamezi.Tineretul vietnamez — a spus vorbitorul — se bucură de realizările tineretului și poporului din România ca de propriile sale succese. Acestea contribuie la întărirea lagărului socialist și la apărarea păcii.în continuare vorbitorul s-a referit la faptul că, de mai bine de 11 ani, imperialismul american a sabotat grav acordurile de la Geneva din 1954 și a împiedicat reunificarea pașnică a Vietnamului, în scbpul transformării sudului țării în- tr-o bază, militară americană în vederea agresiunii împotriva țărilor din sud-estul asiatic și Chinei populare. Imperialiștii americani duc un sîn- geros război de agresiune în Vietnamul de sud pentru reprimarea sălbatică a luptei patriotice a compatrioților noștri din sud.Această agresiune camuflată destul de mult timp sub eticheta de „război special" s-a soldat cu un grav eșec pentru imperialiștii americani în fața luptei revoluționare a maselor din Vietnamul de sud, care au reușit să elibereze mai mult de 3/4 din teritoriul Vietnamului de sud.Imperialiștii din S.U.A. au făcut în ultima vreme noi pași primejdioși pe drumul a- gresiunii.Ei s-au dedat unor a- tacuri aeriene continue împotriva R. D. Vietnam, țară independentă și suverană, membră a lagărului socialist.Au expediat în Vietnamul de sud unități de luptă din S.U.A. și trupe ale țărilor satelite pentru a declanșa un război de agresiune directă.Această politică de agresiune și de război, care a- menință grav pacea din sud- estul asiatic și din lume, s-a izbit de dezaprobarea și condamnarea tuturor țărilor socialiste și a popoarelor din lumea întreagă.Dacă guvernul S.U.A. ar dori intr-adevăr pacea, ar trebui să re'cunoască Frontul de Eliberare Națională din Vietnamul de sud ca singurul reprezentant autentic al populației sud-vietnameze și să înceapă tratativele cu el.Dar niciodată poporul nostru, atît din sudul cît și din nordul Vietnamului, nu va ca

pitula în fața amenințărilor imperialiștilor americani, nu se va lăsa înșelat de cuvintele falșilor campioni ai păcii și libertății.Poporul vietnamez tinde fierbinte către pace, ca toate celelalte popoare, pentru a-și putea construi viața în liniște și fericire. Dar o pace adevărată n-ar putea fi despărțită de o reală independență. Atît timp cît trupele agresoare ale •S.U.A. vor rămîne încă pe pămîntul nostru, poporul nostru va lupta cu fermitate împotriva lor.Noi sîntem hotărîți — a spus în continuare vorbitorul — să ducem lupta de rezistență împotriva imperialiștilor americani agresori pînă la victoria totală.Sîntem și mai puternici prin sprijinul frățesc al țărilor socialiste și al întregii umanități iubitoare de dreptate și pace, inclusiv al oamenilor progresiști din S.U.A.Avem încredere în dreptatea cauzei noastre și în victoria finală deoarece înțelegem bine că lupta pe care o ducem urmărește nu numai apărarea drepturilor noastre naționale cele mai sfinte, dar servește, de asemenea, cauzei independenței popoarelor și contribuie activ la apărarea lagărului socialist și la salvgardarea păcii în Asia și în lume.Poziția în 4 puncte a R. D. Vietnam este singura soluție potrivită și înțeleaptă a problemei vietnameze, ea corespunde acordurilor de la Geneva ale căror clauze esențiale le concretizează.Vorbitorul a arătat, în continuarea cuvîntului său :Lupta noastră dreaptă împotriva imperialismului american agresor s-a bucurat pînă acum de o largă solidaritate internațională din partea tuturor popoarelor iubitoare de pace și libertate. Noi am primit un ajutor activ deosebit din partea popoarelor frățești din lagărul socialist. Poporul frate din Republica Socialistă România a susținut din plin lupta nostră legitimă.Permiteți-mi să exprim calda mulțumire partidului, poporului și tineretului din România pentru activa lor solidaritate frățească.Adresez totodată, sincerele noastre mulțumiri tuturor delegațiilor țărilor și popoarelor prietene care au acordat un sprijin călduros luptei noastre împotriva imperialismului a- merican agresor.Față de situația extrem de gravă creată actualmente în

Cuvîntul de salut 
al reprezentantului 

Uniunii Democratice 
a Tineretului „Grigoris 
Lambrakis“ din Greciaîn numele tinerilor demo- crați din patria noastră, în numele organizației Tineretului Democrat „Lambrakis" vă transmitem un salut călduros de luptă și urări de deplin succes lucrărilor Congresului dv.Noi, cei ce activăm și luptăm în țările capitaliste și dependente, considerăm necesar să vă spunem sincer că succesele dv. în construirea societății noi, constituie pentru noi un izvor de curaj în lupta grea pe care o ducem pentru democrație și un viitor mai luminos.Tineretul Democrat „Lambrakis", pe care îl reprezentăm la Congresul dv., este cea mai largă și cea mai puternică organizație politică a tineretului din patria noastră. Ea numără zeci de mii de membri la orașe și sate, în uzine și în institutele de îri- vățămînt superior. Tineretul Democrat: „Lambrakis" exercită o puternică forță de atracție și influență asupra tineretului democrat din țara noastră.Tinerii din Grecia văd în organizația noastră p'e apărătorul cel mai activ și consecvent al intereselor și drepturilor lor la viață și muncă, la învățătură și cultură. Ei văd în uniunea noastră o forță de nădejde care se află în primele rînduri ale luptei pentru democrație și pace.în această perioadă mișcarea democratică a tineretului grec are în față sarcini deosebit de grele — a arătat vorbitorul.'în încercarea de a înăbuși elanul de luptă al tineretului, reacțiunea și-a

propus să lovească în organizația- noastră, în mișcarea de masă a tineretului. Elemente neofasciste distrug și devastează sediile și cluburile organizației noastre, iar pe de altă parte membrii și cadrele noastre de conducere sînt arestați și duși în fața tribunalelor.Forțele reacționare lovesc și în mișcarea studențească din țara noastră care duce o luptă hotărîtă pentru apăra- ' rea libertăților academice, pentru drepturile studenților, pentru democrație. Astfel, a fost arestată și deferită tribunalului conducerea Uniunii Naționale a Studenților din Grecia. Reprezentanți ai conducerii mișcării internaționale studențești se află în prezent în Grecia pentru a exprima solidaritatea internațională cu mișcarea studențească din patria noastră.în continuare vorbitorul a spus: fiind convinși de importanța solidarității, facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a manifesta tot mai puternic solidaritatea poporului și tineretului nostru cu lupta eroicului popor vietnamez, care înfruntă astăzi cu tărie acțiunile imperialismului american.Orice acțiune care întărește unitatea și coeziunea forțelor democratice și progresiste din întreaga lume face tot mai eficientă, mai hotărîtă această solidaritate, stăvilește forțele reacționare din întreaga lume.Vorbitorul a încheiat adre- sînd urări de succes Congresului U.T.C.

luptă ale poporului, ale cla
sei muncitoare, ale Partidului 
Comunist Român, ale tinere
tului comunist pentru liber
tate și independență națională 
și progres social". Aceasta reflectă hotărîrea organizației noastre de a cultiva în conștiința generațiilor prezențe și viitoare tradițiile luminoase ale înaintașilor.în cuprinsul regiurții Cluj, trăiesc de veacuri, oameni al muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități, înfrățiți în muncă și luptă, călăuziți de idealuri comune, ei au pus și pun în valoare resursele și bogățiile materiale și spirituale care există în această parte a țării, au adus o contribuție importantă la munca constructivă a întregului popor.Comitetul regional a orientat activitatea organelor și organizațiilor Uniunii Tineretului Comunist pentru a ajuta pe tinerii muncitori și țărani, elevi, studenți, să-și însușească cît mai temeinic istoria patriei și a partidului.Organizațiile Uniunii Tineretului Comunist din orașele Cluj, Turda, din raioanele Bistrița, Huedin, au inițiat numeroase întîlniri ale tineretului cu activiști, cu vechi comuniști, cu oameni de știință și istorici de mare prestigiu, care le-au vorbit despre unele momente din istoria partidului și poporului, despre marile răspunderi și sarcini ce le revin în avîntul măreț de dezvoltare a patriei.Răspunzînd cerințelor și preocupărilor tineretului, organele și organizațiile Uniunii

locurile legate de trecutul de luptă al poporului și partidului din țară și regiune, au luat cunoștință cu profund interes de bogățiile și frumusețile patriei. Avînd în vedere o asemenea experiență a organizației noastre, apreciez pe deplin întemeiată măsura preconizată în Raport de a se crea pe lîngă organele U.T.C. comisiile, locale de turism.:în încheiere, vorbitorul a spus : Permiteți-mi ca in numele organizației regionale Cluj, să exprim deplina adeziune Ia bilanțul și aprecierile conținute în raportul Comitetului . Central asupra activității desfășurate pe plan internațional de Uniunea Tineretului Comunist.întregul nostru tineret este devotat cu trup și suflet în- țeleptei politici externe a Partidului Comunist Român și a guvernului Republicii Socialiste România. în acest spirit noi ne simțim profund atașați aspirațiilor de pace și progres ale tineretului din lumea întreagă. Este de aceea întrutotul explicabilă satisfacția cu care tineretul nostru a salutat adoptarea, din inițiativa României, de către O.N.U. a primului document internațional privind promovarea în rîndurile tineretului a idealurilor de pace, respect reciproc și înțelegere între popoare.Sprijinim întrutotul întărirea prieteniei, a colaborării și unității de luptă a tinerei generații din lumea întreagă, pe temeiul a tot ceea ce ne unește în numele păcii și viitorului.

Cuvîntul de salut
rostit de Awab Abdelcader

Cuvîntul de salut rostit 
de Salhi Khier

Sînt fericit că reprezint la Congresul dv. Tineretul Muncitor Marocan — a spus vorbitorul. Vă transmit salutări frățești din partea organizației noastre care, împreună . cu puternica centrală sindicală, Uniunea Marocană a Muncii, luptă pentru apărarea intereselor sociale, economice și politice ale maselor munci- / țoape, acționează pentru a asigura un viitor mai bun tinerei generații.Datorită luptei zilnice duse - de către clasa muncitoare, strîns unită în sînul Uniunii Marocane a Muncii, noi am reușit să impunem realizări sociale și economice în folosul oamenilor muncii. Lupta noastră continuă și nu va înceta pînă la eliminarea definitivă a rămășițelor colonialismului și pînă la suprimarea totală a feudalismului și reacțiunii, lacheii neocolo- nialismului și ai imperialismului.în continuare reprezentantul marocan a spus: Noi sîntem optimiști cu privire la posibilitățile de cooperare și solidaritate concretă care există intre Tineretul Muncitor Marocan, și organizația dv. ce unește și mobilizează tineretul român. Firește, noi am avut contacte și pînă a- ' cum, dar trebuie să facem și mai mult pentru ca solidari- / tatea noastră să devină și mai efectivă și eficace.Cooperarea, coordonarea eforturilor noastre sînt de asemenea necesare în lupta pe care, cu toate dificultățile noastre interne, o ducem neîncetat pe plan internațional pentru pacea și pentru liber

tatea popoarelor. Cu mijloacele de care dispunem nbi participăm la sprijinirea poporului vietnamez ce înfruntă în mod eroic agresiunea imperialismului și care luptă în condiții grele pentru a i se* recunoaște dreptul la libertate și de a dispune liber de soarta sa. în Africa, asistăm la . perpetuarea regimurilor rasiste care, în ciuda condamnării de către opinia mondială, se consolidează în Africa de Sud și în Rhodesia. Alte popoare, cum sînt cele din Angola, din așa-zisa Guyneea Portugheză, din Mozambic, din Insulele Capul Verde, din Aden etc., duc o luptă dîrză împotriva colonialismtllui, pentru eliberarea deplină a țărilor lor. Datorită unor suc-, cesive lovituri de stat militare recente, apare primejdia u- nei noi ofensive a colonialismului pe continentul nostru. De aceea, mai mult ca oricînd, trebuie să fim vigilenți pentru a împiedica manevrele colonialiștilor.Un asemenea tablou ar putea să ducă la pesimism, însă experiența și lupta noastră de zi cu zi ne cheamă la solidaritate internațională, la o cooperare efectivă pentru a face față situației create, cu încredințarea tinerească și pătrunși de conștiința că lupta noastră de azi poate să grăbească făurirea unei lumi în care să domnească pacea, democrația și prosperitatea- în încheiere, aș dori să mulțumesc U.T.C.-ului și Comitetului .său Central pen- tru primirea călduroasă ce ni s-a făcut și să urez deplin succes celui de-al VIII-lea Congres.

Cuvîntul de salut 
al tovarășului 

Wolfgang Hergerîn numele Consiliului Central al Tineretului Liber German, al tuturor tinerelor și tinerilor din Republica Democrată Germană, vă transmitem. un sincer și frățesc salut de luptă. .Vorbitorul a arătat că: Tineretul Liber German urmărește cu multă atenție activitatea pe care o desfășoară

U.T.C., în special eforturile sale consacrate educării socialiste a tineretului, a celor peste două milioane de membri ai organizației, ca ajutoare credincioase ale Partidului Comunist Român.Din Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu la cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, a reieșit

în numele Secretariatului Național al Tineretului Frontului de Eliberare Națională (T.F.L.N.) vorbitorul a transmis salutul prietenesc al tineretului algerian.Am fost foarte mișcați de invitația pe care ne-ați adresat-o și pentru aceasta ținem să vă mulțumim din inimă.Tineretul algerian a urmărit cu multă atenție eforturile depuse de tineretul român pentru reconstrucția țării sale și pentru făurirea orînduirii socialiste.Poporul algerian și tineretul său s-au angajat pe calea construirii unei Algerii socialiste, din care va dispare pentru totdeauna exploatarea omului de către om.în continuare, vorbitorul a spus: Astăzi popoare din Asia, Africa și America Latină luptă pentru eliberare națională, în Vietnam, imperialismul a- merican continuă să ducă un război de agresiune din cele mai josnice ; bombardamente intensive, crime, torturi, incendierea de școli și spitale — toate acestea au devenit fapte zilnice. Acestea sînt metode barbare. pe care le folosesc agresorii .S.U.A.-și lacheii ’ lor împotriva poporului din Vietnam.Dar poporul sud-vietnamez,

sub conducerea clarvăzătoare a gloriosului Front Național de Eliberare, este mai hotărît ca oricînd să învingă și să re- dobîndească dreptul la o viață liberă, la pace și la demnitate ; victoria sa este sigură.Tineretul Frontului de Eliberare Națională din Algeria, credincios principiilor sale revoluționare, credincios martirilor săi căzuți pe cîmpul de onoare pentru eliberarea națională, este solidar cu poporul eroic din yietnamul de sud în lupta sa justă pentru revendicări legitime.Adresăm un salut și celorlalte popoare care luptă pentru eliberare în alte părți ale lumii și mai ales în Africa unde, în ultimul timp, situația se agravează tot mai mult. Imperialismul n-a renunțat încă la pretențiile sale pe acest continent și încearcă să impună, ca pretutindeni, dominația sa politică.în aceste momente dramatice pentru destinul Africii este mai necesar ca oricînd ca toate forțele revoluționare a- fricane să-și strîngă rîndurile pentru a face față manevrelor imperialiste ce se urzesc în Africa. ’............ ' ‘Tineretul algerian condamnă fără rezerve acțiunile im- in timpul lucrărilor



Sosirea unor delegații 
la Congresul 

ai VIII-lea al U.T.C.
Delegația Federației

Tineretului 
pentru tliDcrarca 

Vietnamului de sudJoi a sosit în Capitală delegația Federației Tineretului pentru Eliberarea Vietnamului de Sud, condusă de Le Huu Van, membru al Comitetului Central al acestei organizații.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 Federației 

Tineretului 
din întreaga IndicDelegația Federației Tineretului din întreaga Indie, condusă de C. K. Chandrappan, secretar general al F.T.I. a sosit ieri 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.
InformațiiJoi au început în Capitală lucrările celei de-a doua sesiuni a Comisiei guvernamentale mixte de colaborare economică între Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană.Delegația română este condusă de Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, iar delegația germană de Julius Balkow, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. D. Germane.Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, a primit joi, la cerere, pe Masayuki Yokoyama, ambasador cu misiune specială al guvernului japonez. La întrevedere a participat Akira Shigemitsu, ambasadorul Japoniei la București.Ambasadorul Greciei la București, Alexandre Cimon Argyropoulo, a oferit joi după-amiază o recepție cu prilejul sărbătorii naționale a 

Greciei.

Turneul Internațional 
de șah de la Belgrad 

s-a încheiat

Alexandra Nicolau 

pe primul locBELGRAD 24 (Agerpres). — 
Interesantul duel șahist Nico
lau — Gaprindașvili, prilejuit 
de turneul internațional femi
nin de la Belgrad, s-a înche
iat ieri, pentru campioana 
României cu un rezultat foar
te valoros. Obținînd remiza în 
ultima rundă, la iugoslava Jo- 
cici, reprezentanta noastră s-a clasat pe primul loc, la 
egalitate de puncte cu presti
gioasa șahistă sovietică, avînd 
însă victorie în partida direc
tă cu aceasta și un coeficient 
Soneborn superior.

Alexandra Nicolau, care la 
începutul acestui an ciștigase 
turneul de la Beverwijk, a ju
cat din nou remarcabil reali- 
zînd 9 puncte din 12 posibile 
cu 8 partide cîștigate, două 
pierdute și două remize.

Amatorii de șah au urmărit 
cu un viu interes desfășura
rea turneului de la Belgrad. 
Prezența campioanei mondiale 
Nona Gaprindașvili, a celor 
mai bune șahiste iugoslave și 
a unor cunoscute maestre din 
Cehoslovacia, Ungaria și O- 
landa au făcut ca acest con
curs să fie de o tărie deosebi
tă. In acest context, evoluția 
Alexandrei Nicolau se înscrie 
ca unul din cele mai impor
tante succese ale șahului fe
minin românesc.

RĂSCOALA — cinemascop rulează la Patria (orele 9;11.15) 13,45f 16,15; 18,45;21.15) .
FIFI ÎNARIPATULrulează la Republica (orele 9) 11; 13; 15; 17; 19; 21,15), Capitol (orele 9,45; 12;14,15; 16,30; 18,45; 21), Excelsior (orele 10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30) — completare — Tîrguri și Iarmaroace — Melodia (orele 10; 12; 14.30; 16,30; 18,30;20,30).
LUMINA VERDE — cinema
scop rulează la Luceafărul (orele 10; 12; 14; 16; 18,15;20,30).
BARCAGIUL — cinemascop 
— completare — Energie —rulează la Festival (orele 8,45; 11,15; 13,45; 16,15;18,45; 21,15), Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;21).
BEATA — completare — Pîr- 
vu Mutu-Zugravul —rulează la Victoria (orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Bucegi (orele 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30).

TELEGRAMĂ
Maiestății Sale CONSTANTIN 

Regele ElenilorCu ocazia sărbătorii naționale a Greciei, rog pe Majestatea Voastră să primească din partea Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și a mea cele mai bune urări pentru fericirea dv. personală, pentru prosperitatea poporului grec și dezvoltarea relațiilor prietenești dintre țările noastre.
CHIVU STOICA 

Președintele 
Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste 
România

Primirea in audiență de către 

tovarășul Ion Gheorghe Maurer 

a ambasadorului R. P. AlbaniaPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit joi în audiență pe Răpi Gjermeni, ambasadorul . R. P. Albania la București, în legătură cu
A

însemnări
din sala Congresului de:

ILIE PURCARU
(Urmare din pag: l) dului, înaltul mesaj pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, în numele conducerii de partid, îl adresa tinerei generații- României comuniste de mîine. I-am văzut pe miile ■ de tineri aplau- dînd și ovaționînd, pro- iectîndu-și toate forțele sufletului spre acea clipă unică, de intensă vibrație, în care primeau și asimilau organic, cu toată ființa, mesajul partidului, identifieîn- du-se cu înaltele-i sensuri. Erau acolo, în picioare, ca o pădure tânără străbătută adînc de energiile primăverii, în irumpții de sentimente proaspăt înmugurite și largi desfășurări de idei; unul lîngă altul, mii de tineri, tânără și vibrantă pădure, atingere de mîini, de umeri, de suflete, sub arcul de lumină al acelorași idealuri.I-am văzut ieri, în cea de-a doua zi a Congresului, ca și în după- amiaza zilei dintâi, re- liefînd pregnant cealaltă trăsătură, de seriozitate și muncă, de adîncă răspundere în fața marilor opere la care-i cheamă patria și partidul.Au venit la Congres din schimburile de muncă. din plină creație românească. Unul este miner, și dacă am aduna kilometrii parcurși de el, prin stînci, cu pikha- merul, am compune un somptuos bulevard subteran, o puternică armătură interioară pe care se sprijină o întreagă

ADRIAN
(Urmare din pag. I) 

clipe,, pentru că în ea 
sînt concentrate ca îri- 
tr-un focar sentimente 
și doruri străvechi.

O asemenea clipă este 
hotărîtoare pentru tm 
om tînăr; ea îl îndrumă 
către o orbită luminoasă 
și-l adincește în traiec
toria sa pînă la confun
darea cu zborul, cu sem
nificația zborului, eu 
ideea de zbor.

Astfel a început al 
VIII-lea Congres al Uni
unii Tineretului Comu
nist. Așa vom ține minte 
Congresul tinereții noas
tre, sub impresia solară 
a momentelor cînd tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Co
mitetului Central al 
Partidului Comunist Ro
mân, exprimînd grija și 
dragostea comuniștilor 
față de tineret, ni s-a 
adresat nouă, membrilor 
organizației revoluțio
nare de tineret din 
România, cu neuitate cu
vinte de prețuire și în
demn.

S-au perindat pe la

CINEMATOGRAFE
ANI CLOCOTITORI — com
pletare — Politețe —rulează la Central (orele 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30), Flacăra (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 
vinătoare neobișnuită —rulează la Union (orele 15,30: 18: 20.30).
MICA RlNDUNICĂ — CU
RAJOSUL HANS — SPORTI
VII — POVESTEA NOCTUR
NA, dimineața ora 10. ÎN 
PUSTIUL PATAGONIEI — 
completare — Adam și Eva in 
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 JUNGLĂrulează la Ciulești (orele 16; 18: 20).
CEA MAI FRUMOASĂ 

plecarea sa definitivă din Republica Socialistă România.Cu acest prilej a avut loc o convorbire prietenească.La primire a fost de față Gheorghe Rele, adjunct al ministrului afacerilor externe.(Agerpres)

industrie. Altul este e- lectrician, și dacă am desfășura harta luminilor aprinse de el pe întinsul țării, am avea in față un mirific cîmp înstelat, o geografie a „optimismului în desfășu- rare“, reprezentant prin miriade de sori. Altul ■ este țăran, altul student, elev, medie sau inginer. Șînt împreună, dezbat aceleași probleme, dar fiecare din ei reprezintă, ca mandatar a mii de tineri, un loc, un peisaj, o colectivitate anume, cu specificul și datele ei. Tînărul care ascultă, concentrat, cu bărbia în palme, cuvintul delegatului din Hunedoara sau Suceava, e acum, chiar în aceste clipe, la el acasă, în Maramureș sau în Oltenia, între dealuri cu vii sau cu sonde, între holde ori cărți, transcriind la scara locului, cu modificările pretinse de peisaj, învățămintele și sarcinile de viitor. Este sensul activ, creator, „de lucru*1 al acestei întîlniri a tinereții, în această primăvară tînără și fierbinte ca- re-și confundă vibrațiile cu rodnica bătălie în care s-a angajat întregul nostru popor pentru traducerea în viață a Directivelor Congresului al IX-lea al partidului.Tinerii dezbat... Cu răspundere, cu pasiune și exigență, dezbat viitorul, spre luminile căruia se îndreaptă cîn- tî.nd.Tinerețea cîntă viitorul.Tinerețea cîntă tinerețea țării.
PĂUNESCU

tribună tineri muncitori, 
țărani, intelectuali, ve- 
niți din toate colțurile 
țării, din Oltenia, Mol
dova, Ardeal, Dobrogea 
și au exprimat gîndurile 
lor de recunoștință față 
de Partidul comuniștilor. 
Amprenta de adunare de 
lucru, de sfat deschis, 
pe care nu era greu s-o 
sesizezi în toate luările 
la cuvînt, a dat concre
tețe luărilor la cuvînt, 
unind într-o aceeași 
dorință firească de a 
realiza mai mult, pe toți, 
tinerii.

Ca pe o hartă vie a 
țării, țîșnită din gînduri 
și din cuvinte, se puteau 
desluși în ochii celor 
care au vorbit conturu
rile minunatei noastre 
patrii.

De aceea, în timpul lu
crărilor Congresului am 
avut mereu senzația că 
mă aflu în aer liber, că 
dincolo de limitele pri
virii mele, tinerii țării 
trăiesc, lucrează, visează.

De aceea, parcă mă 
aflam în Cîmpia ro
mână.

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 — 
cotopletare — 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).

R. D. VIETNAM. Tinere fete 
din salul Nam Ngan care au 
.participat Ia apărarea podu

lui Ham Rong

i

Comitetului 
dezarmarebazelor militare străine și altele.Șeful delegației române a sprijinit propunerea delegației sovietice ca Comitetul celor 18 să adreseze un apel pentru încetarea imediată a zborurilor — în afara frontierelor naționale — a avioanelor a- vînd la bord arme nucleare.Reprezentantul român a insistat în continuare asupra necesității eliminării pericolului nuclear prin distrugerea totală a tuturor stocurilor de arme nucleare existente și a mijloacelor de transportare a acestora la țintă.Delegația română consideră că în vederea realizării acestui obiectiv major o deosebită importanță ar avea interzicerea folosirii armelor nucleare, și ca un pas în această direcție, asumarea de către puterile nucleare a obligației de a nu le folosi cel dinții.Scoaterea în afara legii, printr-un document internațional solemn, a folosirii armelor nucleare și termonucleare, a oricăror arme de distrugere în masă, ar corespunde întrutotul conștiinței juridice a popoarelor, ar contribui la îmbunătățirea climatului politic internațional, ar reduce pericolul unui război nuclear distrugător.în continuarea poziției exprimate anterior, V. Dumitrescu a declarat că după părerea delegației române este necesar ca nerăspîndirea armelor nucleare să se încadreze organic într-un complex de măsuri de natură să ducă la eliminarea pericolului nuclear, la asigurarea securității egale pentru toate statele, la dezarmarea generală.El a arătat că este o cerință de cea mai mare însemnătate practică și principială ca un astfel de acord să stabilească un echilibru reciproc acceptabil al responsabilităților și o- bligațiilor, între puterile nucleare și nenucleare, de așa natură să ofere garanții pentru securitatea tuturor statelor.Una din măsurile care ar corespunde acestei cerințe legitime a popoarelor, ar fi, după părerea delegației române, interzicerea folosirii armelor nucleare, a oricăror arme. de distrugere în masă.La sfîrșitul ședinței delegații, și-au luat rămas bun de la Semion Țarapkin, care a. părăsit Geneva pentru a prelua o altă funcție. Noul șef al. delegației sovietice în Comitetul pentru dezarmare este Alexei A.‘Roșcin.

Lucrările 
pentru

Cuvintarea 
reprezentantului 

RomânieiGENEVA 24 — Corespondentul Agerpres, H. Liman, transmite : în ședința de joi a Comitetului celor 18 pentru dezarmare, primul a luat cu- vîntiil delegatul brazilian Correa do Lago care a pledat pentru stabilirea unei „balanțe acceptabile" a obligațiilor între puterile nucleare și nenucleare, ca o condiție a unui acord ' valabil de nedisemina- re.Ultimul vorbitor a fost șeful delegației Republicii Socialiste România, ambasadorul Vasile Dumitrescu.Referindu-se la dezbaterile ce au avut Ioc pînă acum în Comitet, V. Dumitrescu a subliniat interesul manifestat față de dezarmarea generală, care a fost și rămîne obiectivul principal al Comitetului.în ceea ce privește măsurile colaterale care, de asemenea, au fost discutate, după părerea delegației române, în atenția Comitetului trebuie să stea în continuare asemenea măsuri cum ar fi convocarea unei conferințe în vederea semnării unei convenții de interzicere a folosirii armelor nucleare, crearea de zone de- nuclearizate în diferite regiuni ale lumii, retragerea tuturor forțelor armate aflate pe teritoriul străin, lichidarea
Controversa 
din N.A.T.O.

La Paris au fost 
date publicității joi 
textele integrale ale 
schimbului de mesa
je de Gaulle—John
son în legătură cu 
hotărîrea Franței de 
a ieși din Comanda
mentele integrate 
ale Alianței Atlan
tice.în mesajul adresat la 7 martie de generalul- de Gaulle președintelui Johnson, se arată că deși Franța nu dorește- să rupă definitiv cu tratatul de la Washington din.. 4 aprilie 1949 cînd1 s-au pus bâzele alianței atlantice, „consideră totuși că schimbările care au intervenit după 1949, sau care sînt pe cale să intervină în Europa, Asia și alte regiuni, precum și evoluția situației sale și a forțelor sale, nu mai justifică, în ce o privește, ’ dispozițiile de ordin militar luate după încheierea alianței".De aceea, se menționează în mesaj. Franța își propune ' să redobîndească pe teritoriul său exercițiul deplin al suveranității sale.în mesajul de răspuns președintele Johnson declară printre altele : „Linia pe care o propuneți va afecta atît de serios securitatea tuturor statelor aliate. (N.A.T.O. — n.r.) îneît am considerat imperativ necesar să cer sfatul celorlalți membri ai tratatului înainte de a răspunde în mod amănunțit". în continuare Johnson I scrie : „în ce ne privește con- ! tinuăm să credem că pentru I ca tratatul să fie eficace și să j facă față realităților, membrii i alianței trebuie să pregătească I în comun — structura comandamentului, planurile straie- i gice și tactice, forțele existen- i te și afectarea lor la N.A.T.O." Johnson a confirmat fără echivoc că S.U.A. vor continua ■ politica lor împreună cu cei- . lalți membri ai N.A.T.O. fără | Franța.

Copii în infern
In Elveția și în alte țări ale Europei occidentale 

circulă în prezent fotografii înfățișînd copii. Intre un an 
și 10 ani, înfășurați în cîrpe sîngerînde, cu obrajii și 
membrele arse de napalm, cu plăgi respingătoare. Do
cumentele au tost luate în Vietnamul de sud, mei precis în orașele Hue, Can Tho, My Tho, ocupate de ar
mata americană. Aici, potrivit expresiei unui ziarist 
elvețian „copii se află în infern". Ele au fost publi
cate de organizația „PSmîntul oamenilor", al cărei se
diu se află la Lausanne și care și-a stabilit drept țel 
„să combată și să intervină, direct și imediat, în aju
torul copilăriei nefericite".

Pe - 
scurt

CIUDAD DE PANAMA — 
„Cerem pace in Vietnam1' 1 
„Protestăm împotriva inter
venției americane in Vietnam1'! 
— sub aceste lozinci in capi
tala Republicii Panama s-a des
fășurat o demonstrație organi
zată de Federația studenților 
din Panama șl Uniunea studen
ților panamezi împotriva agre
siunii S.U.A. în Vietnam.• AGENȚIA M.T.I. transmite că în urma unor convorbiri care au avut loc la Budapesta între 8 și 23 martie, în capitala R. P. Ungare a fost încheiat un nou acord consular între Ungaria și Italia.• N. FIRIUBIN, locțiitorul mi
nistrului atacerilor externe al 
U.R.S.S., care se află în vizită în 
Ceylon a iost primit de ministrul 
de slat Jayewarâene, șei ad-inte- 
rim al guvernului ceylonez. In 
timpul convorbirilor a avut loc un 
schimb de vederi in legătură cu 
problemele care interesează cele 
două tari.* CU prilejul aniversării proclamării republicii, în capitala Pakistanului a avut loc o paradă militară. Manifestări prilejuite de sărbătoare au mai avut loc la Lahore și Dacca.în cuvintul ioștit cu acest prilej, președintele Ayub Khan a a- rătat că India și Pakistanul trebuie să rezolve toate litigiile dintre ele ,,pe cale pașnică" pentru ca în viitor să nu mai apară pericolul unor conflicte. Ayub Klian a subliniat că, în politica sa, Pakistanul urmărește stabilirea de relații prietenești cu toate țările, mai ales cu țările vecine.9 LA 24 martie Ministerul Afacerilor Externe al R. P. Chineze a dat publicității o declarație în care condamnă energic folosirea substanțelor chimice și a gazelor toxice de către americani în Vietnamul de sud.• LA 24 martie, împăratul Etiopiei, Haile Selasșie I, conform ținui decret dat publicității cu cîteva zile în urmă, a însărcinat pe Aklilu Abte Wold, prim-ministru al Etiopiei, cu formarea noului guvern.Aklilu Abte Wold este prim- ministru din martie 1961 și și-a făcut studiile de drept și științe politice la Universitatea din Paris.

• RAFAEL Paasio, președintele 
Partidului social-democrat ieșit 
învingător în recentele alegeri 
parlamentare din Finlanda, a iost 
însărcinat de președintele Urho 
Kekkonen să înceapă . consultările 
preliminare în vederea formării 
noului guvern. Consultările oiicia- 
le vor începe la 14 aprilie, cu pri
lejul întrunirii noului parlament.

FRANȚA. Vedere a vechiului port din orașul Marsilia

utorii lor sînt doi 
membri ai organiza
ției „Pămîntul oa
menilor", dintre care 
unul este o cunos
cută personalitate în 
cercurile medicale 
elvețiene. Ei au în
treprins o vizită în

Vietnamul de suci, răspunzînd ri
nei sesizări a Comitetului inter
național al Crucii Roșii. Acesta a 
atras atenția asupra mizeriei e- 
xistente în spitalele civile sud- 
vietnameze „care sînt pline de 
răniți, suferind îndeosebi de ar
suri grave, în rîndurile cărora se 
află numeroși copii". Răni pro
vocate de bombe, gloanțe, grena
de, napalm, fosfor, rachete, în 
cursul atacurilor „pacificatoare" 
ale trupelor americano-saigbneze 
împotriva satelor și diferitelor a- 
șezări sud-vietnameze.

Cei doi trimiși au cerut autori
tăților de la Sai
gon să le ofere 
posibilitatea de a 
vizita cîteva 
din aceste spi
tale. Ceea ce 
au văzut acolo 
i-a stupefiat. 
„Am întâlnit 
spectacolul zgu
duitor al unei 
imense mizerii" 
— au declarat 
ei, în cursul u- 
nei conferințe 
de presă la îna
poierea în Elveția. „Nici un
echipament de igienă, nici un
ventilator. Muștele roiau deasu
pra copiilor jupuiți de vii, arși 
din cap și pînă în picioare, tra
tați numai cu vaselină în lipsa 
unguentului pentru arsuri, a ban
dajelor... Nici un fel de personal. 
Am fost informați, dintr-o sursă 
sigură, că această situație groaz
nică se repetă în multe spitale 
din țară".

„La Hue — au continuat cei 
doi emisari — există o mică sa
lă în spitalul central cu o duzină 
de paturi în care se află copii cu 
arsuri. Nici un pansament, nici 
un calmant pe noptierele lor. 
Medicul a cerut, a implorat, să-i 
fie trimise medicamente, dar nu 
a primit nimic. Peste tot am în
tâlnit aceeași imagine. Paturi în
grămădite unul lîngă altul, un 
miros de carne arsă. Cite o ma
mă stă în picioare lîngă un pat, 
deseori cite două femei pentru 
că sînt puși și mai mulți copii 
într-un pat. Dar mulți dintre ei 
sînt orfani. în lipsa infirmiere
lor, chiar părinții copiilor le îngri
jesc rănile, îi ajută cum pot. ziua 
și noaptea...

Declarațiile celor doi trimiși ai 
organizației „Pămîntul oamenilor" 
au fost însoțite de un. film pe

Campania electorală 

din Anglia
Campania electorală din Marea Britanie se inten

sifică pe măsură ce se apropie data alegerilor par
lamentare. Dezbaterea de politică externă a fost 
animată de o schimbare vădită în tonul și temele 
abordate de liderii conservatori.Se constată în ultimele zile o interesantă predilecție a principalilor candidați conservatori spre abordarea problemei raporturilor dintre Anglia și S.U.A. într-o cuvîntare rostită miercuri, liderul conservator, Heath, a declarat că dacă va cîștiga alegerile, partidul său va lua imediat măsuri 

care un reporter elvețian îl tur
nase în aceeași perioadă, pentru 
televiziune, în alte regiuni ale 
Vietnamului de sud. Imaginile 
erau mai mult decît concludente 
pentru ceea ce înseamnă, în ac
cepțiunea guvernului S.U.A., „po
litica socială" în Vietnamul de 
sud. Foarte aproape de baza ae
riană americană de la Da Nang, 
dotată cu un cinematograf care 
prezintă ultimul film, cu birouri 
aclimatizate și cu. o capelă cu 
aer condiționat, se afla un spital 
pentru vietnamezi care semăna cu 
un hangar prost întreținut 
și un lagăr de concentrare, „cîmp 
pentru refugiați", unde sînt în
grămădite victimele civile ale po
liticii „pămîntului pîrjolit".

După publicarea raportului în
tocmit de cej doi. emisari, orga
nizația „Pămîntul oamenilor" a 
întreprins o campanie pentru co
lectarea de ajutoare în folosul 

copiilor din spi
talele sud-vietna
meze. Au fost 
strînse sumele 
necesare pentru 
cumpărarea unui 
număr de 400 
paturi de spital. 
Dar atunci cînd 
conducerea orga
nizației s-a adre
sat autorităților 
americane pentru 
că aceasta să a- 
jute la transpor
tarea paturilor în

Vietnamul de sud, a primit un 
refuz categoric. „Regret — se a- 
rată în răspunsul trimis de Ches
ter L. Cooper, în numele preșe
dintelui Johnson, că trebuie să 
vă informez de faptul că aviația 
noastre militară nu este destinată 
pentru un asemenea transport... 
Regret că angajamentele și luă
rile noastre de poziție sînt de 
așa natură îneît nu putem spri
jini un proiect de acest fel". 
Refuzul Washingtonului de a pu
ne la dispoziție două din nenu
măratele avioane militare ameri
cane pentru a permite salvarea 
unora din nenumăratele victime 
civile ale bombardamentelor ame
ricane au determinat organizația 
„Pămîntul oamenilor" să remită 
presei documentele fotografice 
privind „ororile existente în spi
talele sud-vietnameze“ și cores
pondența schimbată cu Casa 
Albă.

Documentele publicate au me
ritul că au scos mult mai clar 
în evidență efectele agresiunii 
americane în Vietnam. însă, în 
ciuda acestor atrocități, poporul 
sud-viețnațnez își intensifică lup
ta pentru libertate și indepen
dență.

P. NICOARĂ

„pentru a elibera Marea Britanie de dependenta sa nesănătoasă față de puterea militară și financiară a Statelor Unite". El a criticat politica guvernului laburist, care a accentuat această dependență. Aceeași temă și-a făcut apariția și în cuvîntările președintelui partidului conservator, Du Cann, ceea ce indică faptul că remarcile lui Heath nu sînt întâmplătoare, ci oglindesc intenția conservatorilor de a folosi în propriile lor interese electorale îngrijorarea opiniei publice britanice față de subordonarea politicii Angliei față de S.U.A. Du Cann, a spus că, deși apreciază rolul S.U.A., conservatorii, preferă o politică externă mai independentă.
Acord comercial 

franco-bulgar
PARIS 24 (Agerpres). — A- 

genția B.T.A. transmite că la 
Paris a fost semnat acordul co
mercial dintre Franța și R .P. 
Bulgaria pe perioada 1 ianuarie 
1966 — 31 decembrie 1969. A- 
cordul prevede ca schimbul de 
mărfuri să atingă suma de 155 
milioane franci anual de fie
care parte, ceea ce reprezintă 
o creștere cu 33 Ia sută fată de 
nivelul actual. Franța va ex
porta în R. P. Bulgaria mașini 
și instalații, produse chimice 
și altele, iar Bulgaria va livra 
Franței tutun, produse din car
ne și lapte, legume, covoare, 
cherestea, unele mașini și alts 
mărfuri.
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