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Cristescu (oraș București) ; 
Vasile Haret (Bacău) ; Joseph 
Tchatchoua, conducătorul delegației Tineretului Democrat din Camerun ; Gheorghe Sas în comisii și să stabi- măsurile corespunză- pentru rezolvarea lor. anunțat apoi că pe a- Congresului au sosit
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Cuvintul
participanților

la

în prima parte a ședinței de vineri dimineață, Congresul a ales comisia de pregătire a propunerilor de candidați pentru membrii Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist și ai Comisiei Centrale de Revizie.Au luat apoi cuvîntul Mia 
Groza, vicepreședintă a Consiliului Național al Femeilor ; 
Adel Abdel Fattah, secretar al Uniunii Tineretului Socialist Arab din Republica Arabă Unită ; Radu Bălan (Banat), Han de Leeuw, membru al Secretariatului Uniunii Generale a Tineretului din O- landa; Ștefan Buiculescu (Mureș-Autonomă Maghiară); 
Samuel Bernardo Miguel, membru al Direcțiunii Tineretului Mișcării Populare de Eliberare din Angola; Julian Colmenarez, membru al Direcției Naționale a Uniunii Tineretului Comunist din Venezuela ; Behnam Petros, conducătorul delegației Federației Tineretului Democrat din Irak ; conducătorul delegației Ligii Tineretului Popular din Indonezia; Zaharia Ciorecan (Oltenia) ; Letiția Călina (Banat) ; Adrian Păunescu (oraș București); Hans Stoltz (Brașov) ; Mircea Angelescu (Mureș-Autonomă Maghiară), pre-

ședințele Consiliului • Uniunii Asociațiilor Studenților din Republica Socialistă România ; Radoje Stefanovic <, membru al Secretariatului Comitetului Central al Uniunii Tineretului Iugoslav; Viorica 
Tănase (oraș București) ; Ja
mes Edwin, vicepreședinte al Uniunii Tineretului Progresist din Guyana Britanică; 
Pavel Cristea (Galați) ; Lăszlo 
Pataki, secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist din R. P. Ungară ; Constantin Oană (Plo-

îești); conducătorul delegației Organizației Tineretului Popular din Iran ; Jan Mortensen, membru al Secretariatului U- niunii Tineretului Comunist din Danemarca ; Ludovic Re- 
pâsi (Hunedoara) ; Ion Popes
cu (Banat), secretar al C.C. al U.T.C. ; conducătorul delegației Uniunii Tineretului Comunist din Spania ; Hakola 
Voitto, membru al Secretariatului Comitetului Central al Uniunii Democratice a Tineretului Finlandez ; Pascual La

1966

iești); Gheorghe Precupaș 
(Banat) ; Joseph Bou-Akl, conducătorul delegației Uniunii Tineretului Democrat din 
Liban; Ileana Iliescu (Plo-

ÎNSEMNĂRI DIN
SALA CONGRESULUI

trimestrial

A LUCRĂRILOR
tronico, membru al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist din Uruguay ; Constantin Stoica (Suceava) ; Chahdrappan, secretar general al Federației Tineretului din întreaga Indie ; 
Ileana Voinescu rești.în ședința de au luat cuvîntul 
cu (Dobrogea) ; Le Huu-Wan, conducătorul delegației Tineretului Frontului de Eliberare din Vietnamul de sud ; Titus 
Popovici, membru în Biroul Uniunii Scriitorilor; Elena

(oraș Bucu-după-amiază 
loan Popes-

(Maramureș); Lonis Ginju (Iași).Au fost prezentate apoi Congresului rapoarte din partea comisiilor pentru problemele activității U.T.C.: în rîndurile tineretului muncitoresc ; în rîndul tineretului sătesc ; în instituțiile de învățămînt ; pentru problemele activității educative în rîndul tineretului.în legătură cu activitatea desfășurată în comisii, Congresul a hotărît ca lucrările acestora să fie cuprinse în întregime în procesul verbal al

Congresului iar noul Comitet Central al U.T.C. să studieze cu atenție toate propunerile făcute lească toareS-a dresa peste 600 de telegrame și scrisori trimise din toate regiunile țării, de comitetele organizațiilor de bază U.T.C. din uzine, fabrici, șantiere de construcții, unități agricole, instituții de învățămînt, de cultură și artă, din unități militare, din partea comitetelor regionale, raionale și orășenești ale U.T.C. în telegramele și scrisorile primite, tinerii transmit salutul lor entuziast despre muncă ștească, de a munci a-și pune elanul tineresc, toate forțele lor, în slujba înfloririi patriei, pentru traducerea relor tid.S-a

BACĂU (de la coresponden
tul nostru).

Zilele trecute o brigadă de 
reporteri ai ziarului nostru re
lata despre Însuflețirea ca 
care muncesc chimiștii de la 
COMBINATUL DE ÎNGRĂ
ȘĂMINTE AZOTOASE PIA
TRA NEAMȚ pentru îndepli
nirea angajamentelor luate în 
cinstea aniversării a 45 de ani 
de la crearea P.C.R.

Menținind același ritm in
tens de lucru de la începutul 
anului, harnicul colectiv a ob
ținut o importantă victorie: 
planul de producție pe primul 
trimestru al anului a fost în
deplinit cu 9 zile înainte de 
termen. Pînă Ia data de 22 
martie a.c. la Combinatul din 
Piatra Neamț se realizase un 
spor de producție de 2 400 to
ne amoniac, 1 800 tone, azotat 
de amoniu și aproape 900 tone 
uree tehnică.

în aceeași zi au raportat în
deplinirea planului trimestrial 
și CONSTRUCTORII DIN RE
GIUNEA BACĂU. Colectivul 
Trustului regional de con
strucții care, desfășurind ac
tivitatea pe numeroase șantie
re din orașele Bacău, Piatra 
Neamț, Roman, Gh. Gheorghiu 
Dej și altele, a deschis în a- 
ceastă perioadă fronturi de lu
cru pentru construirea a 620 a- 
partamente, a unei moderne 
construcții destinată stațiunii 
de mașini și tractoare ce va 
lua ființă la Moinești, precum 
și a altor obiective. Dintre a- 
cestea primele 200 de aparta
mente își vor primi în zilele 
care urmează locatarii.

Ca urmare a măsurilor teh
nice și organizatorice luate 
pentru perioada de iarnă, a 
extinderii metodelor industria
le de execuție și mai ales a 
priceperii și elanului sporit al 
construcțiilor, tineri și vîrst- 
nici, angajați în întrecerea so
cialistă pentru îndeplinirea
angajamentelor luate în lunile 
ianuarie și februarie, produc
tivitatea muncii s-a realizat 
In proporție de 101,3 la sută, 
sporul de producție obținut în 
aceste luni fiind cu 3 milioa
ne lei mai mare față de ace
eași perioadă a anului trecut.

Lucrările agricole

Congresului, vorbesc succesele obținute în și în activitatea ob- își exprimă hotărîrea cu sîrguință, de
în viață a însuflețitoa- sarcini stabilite de par-dat apoi citire mesajelor de salut greșului de transmise Con- Tineretul Comu-

de primăvară

Lucrările agricole de primăvară continuă să se desfășoare cu intensitate. Din ultimele date primite la Consiliul Superior al Agriculturii rezultă că, pînă la 24 martie, ogoarele de toamnă au fost grăpate în proporție de 65 la sută*. în regiunile Dobrogea și Oltenia lucrarea este aproape terminată, iar în regiunile Galați și București a fost executată în proporție 90 la sută.Au fost aplicate minte chimice pe 2 600 000 ha, potrivit planului de fertilizare pe culturi zone precum și cantități semnate de îngrășăminte ganice.Pînă în prezent au fost sămînțate cu diferite culturi timpurii peste 800 000 ha. Cele mai mari suprafețe au fost se-

de peste

mănate în unitățile agricole socialiste din regiunile Do- brogea, Banat, Oltenia, Galați și București. Comparativ cu anul trecut în întreaga țară s-a însămînțat pînă acum o suprafață mai mare cu peste 400 000 ha.Cu pomi și viță de vie au fost plantate 6 800 ha, rezultate mai bune obținîndu-se în regiunile Maramureș, Cri- șana, Banat, Bacău, Suceava, Dobrogea și Oltenia.Au continuat, de asemenea, celelalte lucrări agricole de primăvară ce se execută în a- ceastă perioadă — semănatul legumelor în răsaduri și cîmp, stropitul pomilor pentru combaterea dăunătorilor, curățirea și fertilizarea pășunilor și fînețelor naturale, amenajarea terenurilor pentru irigat etc.
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Primirea de către tovarășul fcolae Ceausescu

a ambasadorului Republicii Populare Albania

(Continuare în pag. a IX-a) (Continuare în pag. a IX-a)

îngrășă- aproapeȘi în- or-
(Continuare

ÎNAINTE de a apasa
PE BUTONUL DE COMANDA

C. PRIESCU

concludente, 
care statul

muncitori cu tineri cu o profesională, liceul seral
mina oricui.re

in noul cartier de locuințe Berceni din Capitala

FLORENȚA ALBU
Amfiteatrul tinereții...
Tribuna Congresului a devenit o catedră 

a Înaltelor lecții de muncă, de abnegație 
civică, de entuziasm creator.

Din cuvîntul fiecărui delegat desprinzi În
vățămintele unei experiențe, unor eforturi, 
unor bătălii ciștigate, unor vise proiectate, 
cu forța anilor — lumină, în viitor.

„Noi, de la „Electroputere'-Craiova, pre
ocupați de însușirea tehnicii moderne. Învă
țăm la cursurile de ridicare a calificării, de 
specializare"...........Noi. mecanizatorii de ia
G.A.S.-Nădlac, am obținut recolte de peste 
6 000 kg porumb boabe la hectar, apliclnd 
următoarele metode"....... Noi, cadrele didac
tice de la Liceul nr. 32 din București În
drumăm tinăra generație de elevi spre în
sușirea tezaurului de cunoștințe materiale și 
spirituale ale poporului nostru"...

Lucrările Congresului sint schimb de ex
periență care se desfășoară tn acest Înalt 
amfiteatru.

Urmăresa frunțile, ochii concentrați, mii- 
nile care notează In carnetele deschise, ur
măresc expresiile acestor „elevi" care, in
diferent de anii lor. sint la aceeași virstă 
nobilă a tezaurizării Învățăturii și expe
rienței.

MIHAI NEGULESCU
De trei zile sînt unul din martorii emo

ționați ai întilnirii cu primăvara patriei, 
care — îndată după echinox — și-a dat 
mina in marea Sală a Palatului Republicii 
într-o singură dezlănțuire de entuziasm și 
tinerețe, într-o singură voință plenară a 
tinerei generații de a-și închina talentul 
și puterea de muncă sporirii valorilor ma
teriale și spirituale, a frumuseților și bo
gățiilor României socialiste.

Ceea ce, de-a lungul anilor de reportaj, 
mi s-a arătat privirii în școlile, în uzinele și pe ogoarele țării — unde trăiesc, învață 
îi muncesc peste două milioane două sute 
de mii de uteciști — trăiește aici, la al 
Vlll-lea Congres clipe revelatoare. Ten
tația de a continua dialogul cu fiecare 
dintre ei e întrecută doar de generozita
tea cu care fiecare din aparițiile lor la 
tribună adaugă caietului nostru de notițe 
o documentare bogată, „la zi", în care 
străbat cu limpezime țelurile acestor ti
neri, dorința lor de a se dedica slujirii ne
abătute a idealurilor Partidului Comunist 
Român. Tot ce aici este astăzi înflăcărare 
și gînd avîntat, își află echivalențe reale, 
temeinice, în faptele de zi cu zi ale dele- 
gaților la Congres, ale tovarășilor lor de 
muncă și de aspirații.

Vineri, 25 martie 1966, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a primit în audiență pe Răpi Gjermeni, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Albania la Bucu-

rești, cu prilejul plecării sale definitive din Republica Socialistă România.La primire a participat tovarășul Vlad Vasile, membru supleant al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R.Cu acest prilej a avut loc o discuție prietenească.

zina „Hidromeca
nica"-Brașov. In 
orice secție ai 
merge — începînd 
cu sculeria și ter- 
minind cu meca- 
nicul-șef — con- 
stați prezența u- 
nor mașini noi, de

complexitate tehnică, 
a fost înzestrată în ul- 
timp, prin planul de

mare
Uzina 
timul 
investiții, cu utilaje în valoa
re de zeci de milioane. Cea 
mai mare parte din acestea 
sînt automatizate. De la bu
tonul de comandă, pe baza 
unor calcule minuțioase, mun
citorii dirijează execuția unor 

I piese complicate. Dar pînă a
ajunge aici, ca să dirijeze cu 
precizie aceste mașini, oame-

nii au nevoie de o pregătire 
temeinică, uneori chiar de re
calificare. Cum se face această 
pregătire ? Ce probleme ri
dică ea ? Ce metode se pot 
folosi pentru ca muncitorii re
partizați la noile mașini să se 
specializeze cît mai repede ?

Am solicitat părerea, în le
gătură cu aceste probleme, 
mai multor muncitori, tehni
cieni și ingineri din uzină.— Recrutarea muncitorilor care să lucreze la noile utilaje s-a făcut pe baza anumitor criterii — ne spune IOSIF GHERGHEI, secretarul comitetului U. T. C. Comitetul de partid și conducerea uzinei au recomandat secțiilor să aibă în vedere, în primul rînd, posibilitățile intelectuale și teh-

• Cine și cum demonstrează noua mașină! £ O condiție a bunel 
calificări: traducerea cărții tehnice ® Grupa de punere în funcțiune 

și ce*ar rezolva ea

nice ale muncitorului. Noile utilaje cer ca muncitorul să opereze, în mînuirea lor, cu calcule algebrice și trigonometrice, cu cunoștințe și calcule de fizică și mecanică. Pentru a lucra la noile mașini, au fost recrutați înaltă calificare, bună pregătire care au absolvit sau sînt în curs să-și completeze studiile.

Argumentele interlocutoru
lui nostru sînt 
Mașinile noi, în 
investește sume importante, 
nu pot fi date pe 
Pregătirea muncitorilor 
partizați să lucreze la utila
jele noi, de o mare tehnicitate, 
cere o muncă temeinică de 
instruire.— Lucrez de cîteva luni la mașina de frezat prin copiere cu trei posturi — arată tînă-

rul PETRE GREF. Cum am fost pregătit pentru a cunoaște acest utilaj ? Am făcut practică timp de o săptămînă pe lîngă un alt muncitor, tovarășul Pavel, inițiat înaintea mea de către tehnolog. Acum cunosc, în linii generale, mașina. Spun în linii generale,
(Continuare în pag. a IX-a)



AL VIII-LEA CONGRES AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

DISCUȚII PE MARGINEA 
RAPOARTELOR PREZENTATE

Cuvîntul tovarășului 
Marin Voican 

delegat al organizației regionale Ploiești a U.T.C.Vă rog să-mi permiteți să raportez, pe scurt, ostășesc, despre viața și preocupările noastre, ale tinerilor care cu dragoste și mîndrie slujim scumpa noastră patrie în rîn- durile Forțelor Armate.Așa cum s-a arătat în Raportul Comitetului Central, tineretul patriei noastre reprezintă o puternică forță socială, participă cu însuflețire, alături de întregul popor, la traducerea în viață a programului multilateral de înflorire a patriei socialiste stabilit de cel de al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român.Pînă nu de mult și eu am lucrat ca mecanic la Uzina de anvelope „Danubiana" București. Acum, ca ostaș al Forțelor Armate, alături de alți tineri veniți din fabrici și uzine, de pe șantiere și ogoare, îndeplinim sarcinile pe care partidul și guvernul le-au pus în fața armatei, de a apăra cu hotărîre patria și cuceririle revoluționare ale poporului. Sîntem gata — așa cum se arată în Statutul organizației noastre revoluționare ■— să ne consacram acestei îndatoriri toate forțele, iar dacă va fi nevoie chiar și viața. Nimic nu este pentru noi prea mult cînd e vorba de patrie și de interesele ei !Grija partidului și guvernului față de tineret, pentru creșterea și educarea lui, pe care am cunoscut-o în uzine, în. școli și pe ogoare, o simțim prezentă la fiecare pas și în armată. Ni s-au creat condiții optime de instruire și educare. Avem la dispoziție o bază ma
Cuvîntul de salut 

al tovarășului
Hitoschi SasachiCu ocazia celui de-al VIII- lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist din România, permiteți-mi ca din partea Ligii Tineretului Democrat din Japonia și a tineretului progresist japonez să aduc salutul frățesc și militant dele- gaților la Congres și prin dv. tuturor membrilor Uniunii Tineretului Comunist din România și tineretului român.Reprezentantul Ligii Tineretului Democrat din Japonia a spus :Sub conducerea înțeleaptă a Partidului Comunist Român, tineretul comunist s-a aflat în primele rînduri ale luptei revoluționare a poporului român pentru eliberarea țării de sub ocupația fascistă germană și de sub regimul for- .. țelo’r reacționare trădătoare, pentru obținerea marilor succese ale revoluției socialiste și ale construirii socialismului.Uniunea Tineretului Comunist n-a pierdut, niciodată prilejul de a ajuta în spirit internaționalist lupta popoarelor și a tineretului lumii, îndeosebi din Africa, Asia și America Latină, împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului promovat de imperialismul american, lupta popoarelor pentru 

A sosit „Scinte-ia tineretului"
Foto* O. PftE&AN

terială de pregătire bogată și modernă, sîntem confortabil cazați, frumos echipați și bine hrăniți. Avem o singură datorie, să urcăm neabătut pe noi trepte ale măiestriei ostășești și nu ne cruțăm eforturile pentru a fi la înălțimea misiunii ce ni s-a încredințat, îndeplinind îndatoririle ostășești devii mai curajos șl mai dîrz, mai chibzuit și mai exigent față de propria muncă, mai ordonat și disciplinat, sporind totodată nivelul tău cultural, politic și ideologic. Odată formate, aceste trăsături devin bunuri personale ale fiecărui tînăr, bunuri pe care tînărul le va purta cu sine și le va afirma în activitatea sa viitoare.în încheiere, vorbitorul a spus :Urmînd exemplul comuniștilor. noi uteciștii, toți tinerii aflați sub arme ne străduim să devenim militari de frunte, să fim disciplinați și vigilenți.Poporul nostru harnic și talentat, părinții și frații noștri pot avea încredere deplină că ne vom face cu cinste datoria, vom fi în permanență apărători de nădejde ai muncii lor creatoare.în întreaga noastră viață și activitate ostășească, avem în față, ca un îndemn veșnic viu, solemnele cuvinte înscrise cu litere de aur pe faldurile mîndrelor noastre drapele tricolore : PENTRU PATRIA NOASTRĂ — REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA!

independență națională, democrație și pace.Noi apreciem foarte mult contribuția voastră la cauza comună a unității internaționale a mișcării tineretului democrat.în continuare, vorbitorul a spus : Tineretul democrat din Japonia luptă împotriva imperialismului american și împotriva capitalului monopolist japonez subordonat celui a- merican. Tineretul democrat din Japonia ține sus steagul luptei pentru construirea unei Japonii independente, democrate, neutre și prospere.Forțele reacționare americane și japoneze încearcă să transforme Japonia într-o bază aeriană avansată pentru agresiune și intervenție în întreaga Asie, inclusiv Vietnamul și partea de sud-est a continentului.Imperialismul american este cel care astăzi escaladează războiul agresiv în Vietnam, amenință pacea și securitatea Asiei și a lumii întregi.în această situație gravă devine o sarcină urgentă, pentru toate organizațiile de tineret' frățești și pentru forțele antiimperialiste din întreaga lume, să se ridice unanim la luptă fermă împotriva 

politicii imperialiste a S.U.A. — politică de război și agresiune — și să sprijine hotărît eroicul popor și tineret din Vietnam.Ca și în trecut, Liga Tineretului Democrat din Japonia va depune toate eforturile pentru atingerea acestui scop nobil.în același timp, noi vom face tot ce este posibil pentru a întări unitatea antiimperia- listă a mișcării internaționale a tineretului democrat.
Cuvîntul de salut 

al tovarășei Junco KainumaMă simt foarte onorată — a spus' vorbitoarea — de faptul că am ocazia de a exprima salutul tovărășesc, de prietenie, al Ligii Tineretului Socialist din Japonia. Poporul dumneavoastră a reușit să răstoarne jugul imperialismului ; tineretul a luat întotdeauna parte la lupta pentru pace și independență dusă de poporul dv., la opera de construire a socialismului în România. Luptele încununate de succes duse cu consecvență de dv. încurajează cu siguranță pe tinerii din toate țările lumii. Noi, membrii Ligii Tineretului Socialist Japonez împărtășim pe deplin poziția dumneavoastră, potrivit căreia toate națiunile au dreptul să trăiască în condiții e- gale, de suveranitate. Orice presiune sau amestec din partea oricărei altfei țări trebuie să fie respinse cu hotărîre.Forțele imperialiste conduse de imperialismul american nu ezită să întreprindă acțiuni agresive în multe părți ale lumii. Avem nevoie, mai mult decît oricînd de solidaritatea și unitatea lumii împotriva imperialismului. Lupta tineri
Cuvîntul de salut 

al tovarășei Michelle GirardPermiteți-mi să adresez tuturor delegaților la Congres, Uniunii Tineretului Comunist din Republica Socialistă România, salutul frățesc și călduros al tinerilor comuniști din Franța — a spus vorbitoarea. Congresul vostru este pentru noi bogat în învățăminte. Drepturile garantate tineretului în noua Constituție a României dovedesc grija a- cordată tinerei generații, condițiile ce îi sînt create de a se forma și dezvolta.Succeseje dobîndite în toate domeniile vieții economice, sociale și culturale, precum și cele ale întregii comunități a țărilor socialiste, dovedesc superioritatea sistemului socialist asupra celui capitalist.în continuare, vorbitoarea s-a referit la unele probleme care preocupă mase largi ale tineretului din țara sa : asigurarea de condiții care să permită accesul la învățătură, posibilitatea de a se califica pentru a putea lucra în producție etc. Numai 10 la sută din fiii muncitorilor și țăranilor pot ajunge în universitate. Au fost reduse cu peste 40 la sută creditele minime necesare e- ducației naționale în cadrul celui de-al V-lea plan. La fiecare doi tineri, unul din ei intră în producție fără cali

In încheiere, vorbitorul a spus :Noi sperăm sincer că Congresul dv. va constitui un mare succes și va contribui la întărirea coeziunii și unității mișcării internaționale a tineretului democrat, a forțelor antiimperialiste ale păcii din lumea întreagă și că organizația voastră și tineretul român vor obține succese, din ce în ce mai mari în construirea socialismului.

lor din orice parte a lumii are din acest punct de vedere a- celași țel și aceeași semnificație : în țările socialiste, în țările capitalului monopolist sau în țările aflate încă sub jugul imperialist și colonialist de orice formă ar fi el.în țara mea, Japonia — a arătat, apoi, reprezentanta Ligii Tineretului Socialist din Japonia — capitalul monopolist colaborează cu imperialismul american și joacă rolul unei baze în- potriva socialismului în A- sia. Clasa muncitoare din Japonia este asuprită și exploatată tot mai mult. Nu numai sindicatele, dar chiar și organizațiile de tineret sînt distruse una cite una.Guvernul japonez a încheiat un tratat de colaborare cu Coreea de sud; împotriva Coreei de nord, iar acum participă fățiș la agresiunea americană în Vietnam.Liga Tineretului Socialist din Japonia respinge cu hotărîre această politică.în încheiere, vorbitoarei a adresat urări de succes Congresului.

ficare. Aproape 100 000 tineri nu au serviciu, iar 80 000 tineri părăsesc anual țara din lipsă de locuri de muncă. In fața acestei situații, tînăra generație franceză nu are decît o singură cale : legarea acțiunilor ei de lupta muncitorilor și organizațiilor democratice desfășurată îndeosebi de comuniști și socialiști pe baza u- nui program comun. Această luptă consolidează cuceririle politice și sociale ale oamenilor muncii, contribuie — pe plan extern — la întărirea independenței naționale a țării și apărarea păcii.Noi nu negăm existența u- nor aspecte pozitive ale actualei politici externe a guvernului. Voința acestuia de a menține Franța în alianța atlantică, desprinzînd-o totuși de N.A.T.O., vădește însă limitele politicii lui. De aceea — a spus vorbitoarea — prietenia noastră cu Uniunea Sovietică și celelalte țări socialiste constituie în egală măsură o atitudine conformă intereselor noastre naționale.Tineretul francez — muncitori, țărani, studenți — participă activ la. acțiuni revendicative și pentru pace. El ia parte, de asemenea, la dezbateri ideologice ; recent mii de tineri au participat la „Săptă- mîna gîndirii marxiste". Con-greșul tineretului comunist francez, care va avea loc în cursul lunii viitoare, ne va a- juta și mai mult să definim revendicările tineretului, organizarea unor acțiuni unite, alături de toate forțele muncitorești și democratice. Este semnificativ faptul că, Partidul Comunist este partidul cu cel mai mare procentaj de voturi din rîndul tinerilor vo- tanți.Tinerii francezi participă la lupta împotriva agresiunii a- mericane în Vietnam. La 26 martie vor avea loc în Franța numeroase manifestații de condamnare a războiului dus de S.U.A. în Vietnam, multe din ele desfășurîndu-se sub semnul unității diferitelor organizații de tineret.Permiteți-ne, cu acest prilej, să ne exprimăm întreaga noastră solidaritate cu bravul popor și tineret din Vietnam în lupta sa împotriva agresorilor americani, să salutăm curajul său eroic, toate victoriile sale împotriva dușmanului. Ne exprimăm totodată solidaritatea deplină cu tinerii din țările Africii, Amerieii Latine și Asiei, cu toți tinerii aflați în închisori, acuzați de „crima" de a fi luptat pentru libertate. Noi subliniem acum mai mult ca oricînd necesitatea unei acțiuni unite, indispensabile întregului tineret democratic din lume.Numeroase tradiții unesc popoarele român și francez și îndeosebi tradițiile luptei comune împotriva fascismului. Noi cunoaștem contribuția a- dusă de. tineri Ia triumful luptei poporului român asupra 
forțelor hitleriste. Tinerii din 

țările noastre știu ce reprezintă șîngele vărsat de către partizanii români și francezi — a spus vorbitoarea — pentru libertatea patriilor noastre.Noi dorim din toată inima ca legăturile tineretului din cele
Cuvîntul tovarășului 
Constantin Drăgan

președinte al Consiliului
Dragi tovarăși,Consiliul Central al Sindicatelor din Republica Socialistă România mi-a încredințat plăcuta misiune de a adresa, în numele celor peste 4 milioane de membri ai sindicatelor, Congresului dumneavoastră, acest înalt forum al minunatului nostru tineret comunist și generației de-o vîrstă cu libertatea patriei, un salut fierbinte și să vă urez deplin succes în activitatea de viitor.Continuator demn al glorioaselor tradiții revoluționare ale uteciștilor, ech/?.at în spiritul devotament,wii, al dragostei pentru /pșțtid și popor, pentru cau;«u socialismului și comunisaBțffji, înarmat de partid cu perspectiva clară a viitorului, către care pășește încrezător, mîndru și cu fruntea sus, tineretul constituie o forță inepuizabilă a societății noastre.Așa cum a apreciat de la tribuna acestui Congres tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., milioane de tineri din uzine și de pe ogoare, din școli și facultăți, pătrunși de devotamentul nețărmurit față de cauza socialismului, față de patria noastră liberă, mobilizați și educați de partid, au luat parte activă la înfăptuirea marilor prefaceri revoluționare din țara noastră, iar astăzi muncesc cu avînt pentru desăvîrșirea construcției socialismului, dovedind zi de zi atașamentul față de partid, dragostea fierbinte față de popor, dorința de a săvîrși fapte mari, optimismul și încrederea nestrămutată în viitor.Marea sa putere de muncă, inventivitatea și înclinația pentru opere îndrăznețe, asimilarea creatoare a științei, tehnicii și culturii sînt numai cîteva din elementele care caracterizează activitatea tineretului nostru revoluționar.Realizările înfățișate în Raportul prezentat Congresului dv. — ne demonstrează că întregul nostru tineret, devotat cu trup și suflet idealului comunist, a răspuns cu însuflețire sarcinilor încredințate de partid. Tunelele străpunse în Carpați, viaductele arcuite peste văi, obiectivele industriale și edificiile culturale pe care le-a înălțat poporul nostru, pădurile de sonde plantate pe întreg cuprinsul tării, invențiile și operele literare create, au în ele materializată și munca tineretului nostru, afirmare grăitoare a optimismului și perseverenței ce îl caracterizează.
Tovarăși,Sindicatele și Uniunea Tineretului Comunist, prin specificul preocupărilor și activității lor, se întîlnesc permanent pe terenul comun al e- ducării maselor de tineri din uzine, șantiere, sau de pe o- goare, al mobilizării lor la înfăptuirea mărețelor sarcini stabilite de partid pentru dezvoltarea economiei, științei și culturii în patria noastră, pentru ridicarea permanentă a nivelului de trai al celor ce muncesc.In procesul creării bunurilor materiale și spirituale ale societății, la înalta școală a 

educației omului pe care o 
constituie munca, se definește personalitatea fiecărui tînăr. E datoria noastră să acționăm și în viitor pentru a dezvolta în rîndul tineretului muncitor pasiunea pentru profesie, dorința de autodepășire, de a ține pasul cu progresele culturii, științei și tehnicii.întrecerea socialistă, această largă mișcare de masă organizată de sindicate sub conducerea partidului, reprezintă un instrument eficient de perfecționare a calităților personale cu ajutorul colectivului de muncă, un curs minunat de educație unde tinerii, maturii și vîrstnicii se deprind să împletească interesele individuale cu cele ale întregii societăți.Organizațiile Uniunii Tineretului Comunist acordă un larg și susținut sprijin sindicatelor în organizarea întrecerii socialiste, în antrenarea în întrecere a masei tinerilor muncitori, maiștri, ingineri și tehnicieni și îi fac să înțeleagă că în rîndurile acestei mișcări este locul cel mai propice de valorificare utilă a entuziasmului specific vîrstei, a priceperii și dorinței lor de a- firmare. Cu cît vom avea mai multe nume de tineri înscrise în cartea de onoare a muncii, pe diplomele de inovatori și inventatori, pe opere de artă, cu atît vom ști că sindicatele 

două țări să se întărească, să se dezvolte relațiile și schimburile reciproce care contribuie la unirea tinerei generații pentru a putea, așa cum spunea unul din poeții noștri, „să construim Zile și vremuri pe măsura visurilor noastre".

Central al Sindicatelorși Uniunea Tineretului Comunist își aduc măi bine contribuția lor la înfăptuirea politicii partidului, de educare și pregătire profesională a tinerei generații.Ne este cunoscut tuturor că sub mîna harnică și pricepută a clasei muncitoare se înfăptuiește în mod perseverent politica partidului nostru, de industrializare socialistă a țării, se nasc mereu sub ochii noștri, uriașe oțelării, moderne uzine constructoare de mașini, impresionante cetăți ale chimiei, uzine și centrale electrice, rafinării și fabrici utilate la un înalt nivel tehnic.Toate acestea cer ca fiecare tînăr să fie convins că are încă mult de învățat în meserie, în profesiunea pe care și-a a- les-o, ferindu-se de primejdia rutinei, de mulțumirea de sine. în această direcție e necesar să sprijinim și mai mult procesul instructiv-educativ din școlile profesionale, practica în producție și mai ales calificarea, ridicarea calificării și specializarea cadrelor în procesul muncii, astfel încît să formăm muncitori cu înaltă pregătire profesională, capabili să mînuiască cu competență utilajele și instalațiile moderne cu care este înzestrată continuu industria noastră.
Tovarăși,înconjurat de grija părintească a partidului și statului, tineretul nostru se bucură de condiții de viață, de muncă și de învățătură pe care nu le-ap avut niciodată în trecut tinerele generații, condiții care se îmbunătățesc necontenit.Sindicatele, prin întreaga lor activitate, vor veghea la înfăptuirea ansamblului de măsuri stabilite de partid și de guvern privind aplicarea justă a sistemului de salarizare și de cointeresare materială, de protecția muncii, de îmbunătățire a condițiilor în care lucrează și trăiește tineretul din' uzine, din fabrici, de pe șantiere, din școlile profesionale și tehnice, pretutindeni unde clasa muncitoare dă viață sarcinilor mărețe ale planului cincinal.Organizînd controlul obștesc asupra respectării măsurilor de protecție a muncii, deservirii populației în unitățile comerciale, sanitare și în stațiunile balneo-climaterice, sindicatele vor atrage tot mai mulți tineri în echipele de control obștesc, crescînd în a- cest fel contribuția tineretului la slujirea intereselor întregii noastre colectivități, la înlăturarea unor neajunsuri care mai există în aceste domenii.Avem datoria să ne ocupăm mai îndeaproape de organizarea activității cultural- educative și a timpului liber al tineretului, îndrumîndu-1 să-1 folosească din' plin pentru îmbogățirea vieții sale spirituale, pentru dezvoltarea multilaterală a personalității umane. Sindicatele dispun în acest scop de un însemnat număr de cluburi, case de cultură și alte mijloace materiale.Conlucrînd strîns cu organizațiile Uniunii Tineretului Comunist, sindicatele sînt chemate să confere activității lor politice și cultural-educative, mai multă consistență și a- tractivitate pe măsura cerințelor tineretului de azi, cultivat în școli și prin bogatele noastre mijloace de culturalizare. La tribuna acestor lăcașuri de cultură trebuie să a- tragem conferențiari compe- tenți, care să captiveze auditoriul, programele formațiilor artistice de amatori, să folosească satira cu mai multă fantezie și acurateță, să intervină cu mai multă operativitate în sprijinul întăririi disciplinei în muncă, să fie organizate discuții vii pe temele educației și răspunderii tineretului, să lărgim aria mijloacelor de distracție, mai ales pe șantierele izolate, în exploatările forestiere, la sate, în G.A.S. și S.M.T.Venind în întîmpinarea măsurilor cuprinse în Raportul C.C. al U.T.C. prezentat la a- cest Congres, sindicatele vor sprijini mai activ organizațiile Uniunii Tineretului Comunist, în organizarea unor susținute manifestări cultural-educative specifice tineretului ca : expuneri pe diferite teme de muncă și viață, simpozioane cu caracter tehnic și de cultură generală, spectacole artistice, seri de dans și de poezie, excursii la monumente și locuri istorice, învățarea de cîntece și poezii patriotice și revoluționare, dezvoltarea activității cercurilor de crea

ție și altele, care să contribuie la călăuzirea pașilor tineretului pe calea sentimentelor nobile și a faptelor îndrăznețe, la înrădăcinarea u- nei etici sănătoase în comportamentul la locul de muncă, în familie și în societate.Socialismul învinge capitalismul obținînd nu numai o productivitate a muncii superioare,- ci și plămădind un om de o substanță spirituală și o conduită morală mai presus de tot ce a creat dezvoltarea milenară a societății. E- liberat de individualismul îngust, de egoism și dezinteres civic, omul-cetătean, beneficiarul civilizației înalte a comunismului se prefigurează tot mai pregnant sub ochii noștri și reprezintă una din cele mai de seamă înfăptuiri ale activității politice desfășurate de partid, lâ care au contribuit și organizațiile de masă. Avem datoria să formăm și să dezvoltăm trăsăturile conștiinței socialiste a tineretului nostru, — dragostea fierbinte față de patrie și partid, internaționalismul socialist, prietenia cu toate popoarele lumii. Să nu precupețim nici un efort pentru a e-
Cuvîntul de salut 

al tovarășului 
Adem Sallacuîn numele Uniunii Tineretului Muncii din R. P. Albania și al întregului tineret din țara sa, vorbitorul a transmis delegaților la cel de-al VIII- lea Congres al U.T.C., tineretului României socialiste, un călduros salut și urări de noi succese pe calea construirii socialismului.După ce a amintit legăturile de prietenie frățească dintre . tineretul celor două țări, vorbitorul a spus : Mîndria dumneavoastră pentru rezultatele obținute se bazează în mod legitim nu numai pe ceea ce s-a realizat, ci și pe perspectivele ce se deschid în fața frumoasei dv. patrii. Și cum să nu fie mîndru tineretul din România cînd aceste succese poartă, și amprenta muncii sale plină de abnegație, a energiei, talentului, capacităților și cunoștințelor sale !Vorbitorul a subliniat că trăim într-o perioadă cînd situația internațională este caracterizată de un puternic ă- vînt al luptei popoarelor împotriva imperialismului, în frunte cu cel american.Conducătorul delegației albanez a arătat că este o datorie sfîntă și urgeptă pentru popoare, pentru tineretul democratic din întreaga lume, de a lupta împotriva agresiunii imperialiste și în mod special, de a sprijini din toate puterile lupta eroică a: poporului vietnamez pentru lichidarea agresiunii a- mericane. După părerea tineretului nostru a— spus vorbitorul — a ajuta Vietnamul, a sprijini în mod activ războa-

Cuvîntul de salut 
al tovarășului 

Nikos HrisiodoulouSînt fericit — a spus vorbitorul — pentru că am prilejul să reprezint tineretul democrat din Cipru l'a cel de-al VIII-lea Congres al dumneavoastră și prin contactele pe care le vom avea, să contribuim totodată la întărirea pe mai departe a relațiilor frățești existente între organizațiile noastre.Ne bucurăm împreună cu dv. de însemnatele succese pe care le-ați dobîndit, în- trucît fiecare victorie a poporului român, a întregului lagăr socialist, contribuie în mod hotărîtor la lupta antiimperialistă a popoarelor pentru eliberarea națională și progres social.In continuarea cuvîntului său, vorbitorul a spus : Poporul cipriot, care de-a lungul secolelor a trăit sub jugul și asuprirea diferiților cotropitori, desfășoară o luptă populară antiimperialistă, pentru o deplină independență, pentru autodeterminare, pentru desființarea bazelor militare străine de pe teritoriul său și împotriva oricăror manevre și intervenții imperialiste.Puterile imperialiste din N.A.T.O., în frunte cu S.U.A. depun eforturi susținute pentru desființarea statului cipriot, pentru rezolvarea problemei cipriote, în așa fel încît să servească interesele imperialiste. Poporul cipriot, credincios tradițiilor sale revoluționare, continuă să lupte, mai unit ca oricînd, și este
Cuvîntul tovarășei 

Margareta Ștefănescn 
delegată a organizației regionale Argeș a U.T.C.Am ascultat cu cea mai mare atenție Raportul prezentat la Congres și inima mă îndeamnă să subscriu celor arătate. Sînt mîndră că fac parte dintr-p asemenea organizație capabilă să înmănun- cheze forța uriașă a tinereții 

duca tineretul în strînsă legătură cu sarcinile construcției socialismului, pentru îndeplinirea avîntată a hotărî- rilor Congresului al IX-lea al partidului, șlefuind cu migala bijutierului nestematele talentului și puterii de creație ale tineretului minunat din țara noastră.
Tovarăși,Urînd succes deplin lucrărilor Congresului dumneavoastră, care jalonează coordonatele activității viitoare a organizației revoluționare de masă a tineretului din patria noastră, vă asigur că sindicatele vor acorda întregul lor sprijin educării tinerei generații, folosirii eficiente a condițiilor tot mai bune de învățătură, de muncă și de viață în care țara își crește vlăstarele, ajutîndu-le să urce . cu demnitate treptele spre culmile înalte ale științei, tehnicii și culturii, să dăruiască tot ce au mai bun pentru realizarea politicii partidului de înflorire a României Socialiste.

iele și mișcările de eliberare națională, a lupta fără preget și cu hotărîre împotriva imperialismului american, constituie azi o sarcină internaționaliste a tineretului, deoarece lupta antiimperialistă a popoarelor reprezintă o contribuție importantă la cauza păcii în lume.Vorbitorul a arătat că masele de oameni ai muncii din Republica Populară Albania și tînăra generație, sub conducerea Partidului Muncii din Albania, construiesc cu succes socialismul. Mica Albanie, cîndva înapoiată, ruinată de ultimul război mondial se aseamănă azi unui șantier care construiește viața nouă ; ea își dezvoltă în ritm rapid industria, agricultura, învățămîntul și cultura. Poporul și tineretul nostru, aplicînd lozinca partidului „Să ne sprijinim în principal pe forțele proprii" și-au mobilizat forțele pentru a transpune în viață sarcinile noului plan cincinal. Vorbitorul a arătat că în acest prim an al noului cincinal masele de oameni ai muncii, tineretul albanez privesc cu mîndrie în trecut și cd încredere și optimism revoluționar în viitor, fiind convinși că sub conducerea partidului marxist-leninist vor obține succese de seamă în lupta lor.Conducătorul delegației albaneze a încheiat, transmițînd urări de succes Congresului U.T.C., tineretului român în îndeplinirea sarcinilor încredințate de partid.

convins că în cele din urmă, prin întărirea frontului intern, prin sprijin internațional și cu ajutorul țărilor socialiste, al țărilor neangajate și al tuturor forțelor progresiste din lume, lupta sa pentru o deplină independență și autodeterminare, va triumfa.în zilele noastre, imperialismul în frunte cu S.U.A. devine tot mai agresiv — a spus în continuare vorbitorul. Războiul dezlănțuit de S.U.A. împotriva eroicului popor vietnamez constituie un exemplu clasic al intențiilor imperialismului. Repetatele lovituri de stat în țările nou eliberate, în special în ultimii ani, constituie o nouă expresie a politicii imperialismului de subjugare a diferitelor țări.în fața acestei situații și a pericolului unor noi acțiuni agresive, este necesar ca forțele progresiste din întreaga lume să nu uite răspunderea ce o poartă pentru viitorul o- menirii. Organizația noastră va continua și în viitor, în cadrul activității Federației Mondiale a Tineretului Democrat — al cărei membru este — să contribuie cu toate forțele sale la unitatea și întărirea forțelor tineretului democrat mondial.In încheierea cuvîntului său, reprezentantul tineretului cipriot a urat U.T.C., tineretului român, succese în lupta pentru construirea socialismului.

noastre și să raporteze astăzi în fața partidului și a poporului roadele activității sale. în aceste clipe de neuitat, gîndul meu se îndreaptă cu recunoștință spre acela care a dat
(Continuare in pag. a Nt-â)



AL VIII-LEA CONGRES AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
(Uimaxe din pag. a ttl-a) viată și țel clar organizației noastre, părintelui care ne-a crescut și ne-a format pe măsura epocii socialiste în care trăim — Partidul Comunist Român. De la el uteciștii au deprins pasiunea în muncă, iubirea de patrie, setea de a cunoaște, dragostea de adevăr.Aceste trăsături ne-am străduit să le transmitem și noi, la rîndul nostru, pionierilor, de educarea cărora, alături de școală, ne ocupăm din însărcinarea partidului.Sînt de 8 ani instructoarea superioară a unității de pionieri de la Școala generală nr. 1 din Pitești. în această calitate aduc de pe meleagurile argeșene urarea cravatelor roșii, salutul voios al celor care poartă cu mîndrie părticica dragă din steagul de luptă al clasei muncitoare. în activitatea noastră de zi cu zi, i-am ajutat s-o prețuiască prin fapte frumoase, să învețe cu sîrguință așa cum stă bine unui pionier.Povestindu-le despre lupta comuniștilor în anii grei ai ilegalității, despre jertfa de singe a celor mai buni fii ai poporului român pentru o viață mai bună, au aflat ce nobil simbol are cravata roșie, au înțeles mai bine de ce purtătorii ei se numesc pionieri, au aflat în același timp că nu întotdeauna copiii aveau o viață așa fericită ca a lor astăzi, că tot ce-i înconjoară și se numește școală nouă, cărți gratuite, hrană îndestulătoare, seninul adînc al cerului patriei noastre libere, nu au fost de cînd lumea și nu s-au cîștigat ușor.în toate împrejurările : cu ocazia unor adunări pionierești, a convorbirilor pe tema realizărilor obținute în anii socialismului, la întîlnirile cu activiștii de partid și — bineînțeles, la orele de clasă — pionierii noștri sînt educați în spiritul prețuirii acestor cuceriri, al respectului și recunoștinței față de făuritorii noii vieți.în continuare vorbitoarea a spus: pionier înseamnă în primul rînd copil, ceea ce reclamă din partea instructorilor, a cadrelor didactice, o deosebită grijă pentru organizarea activităților în aer liber, a excursiilor și întrecerilor, a focurilor de tabără.Parcurgînd filele jurnalelor, detașamentelor sau ale jurnalului unității, poți afla, ca într-o oglindă, cum s-au întrecut pentru a stabili care este cel mai bun recitator, cel mai bun solist, dansator. înțelegînd că normele stabilite pentru obținerea distincțiilor dau un caracter organizat și conținut întregii munci pionierești, instructorii, cu sprijinul profesorilor de muzică, literatură română și educație fizică, au organizat trecerea acestor nor

Cuvîntul de salat 
al tovarășului 

Hureledein BataaDupă ce a salutat Congresul, în numele Comitetului Central al Uniunii Tineretului Revoluționar Mongol, al tineretului mongol, vorbitorul a spus: Membrii U.T.R.M., tineretul mongol știu bine că U.T.C. din România mobilizează tineretul la construcția socialistă în țara sa, îl educă în spiritul socialismului și comunismului, al internaționalismului proletar, al luptei pentru întărirea prieteniei între tineretul tuturor țărilor lumii, pentru menținerea păcii între popoare.Nouă, reprezentanților tineretului dintr-o țară frățească —• a continuat vorbitorul — ne-a făcut deosebită plăcere să aflăm și cu acest prilej că tineretul român, însuflețit de istoricele hotărîri ale celui de-al IX-lea Congres al P.C.R., depune toate forțele și străduințele pentru traducerea lor în viață, pentru realizarea cu succes a sarcinilor stabilite în planul cincinal de dezvoltare a economiei naționale.Referindu-se la contribuția adusă de tineretul mongol Ia construcția socialistă în țara sa, vorbitorul a arătat: noi vrem să comunicăm prietenilor noștri români că în prezent membrii U.T.R.M., tineretul țării noastre au trecut la îndeplinirea celui de-al IV-lea plan cincinal de dezvoltare a economiei și culturii. Ca și înainte, ei sînt în primele rînduri ale luptei întregului popor pentru lărgirea și construirea definitivă a bazei tehnico-materiale a socialismului și dobîndesc noi și noi succese.Actualul an e plin de eve
Cuvîntul de salut 

al tovarășului 
Wilfred Chari Szczesny

Aducînd Congresului salutul Ligii Tineretului Comunist din Canada, vorbitorul a transmis tineretului român urări de noi succese în lupta pentru construirea socialismului, pentru pace.In continuarea cuvîntului său, conducătorul delegației Ligii Tineretului Comunist din Canada s-a referit la mișcarea largă de solidaritate a 

me cu grupe mari de pionieri, stimulîndu-le și cu această o- cazie spiritul de întrecere, dorința de a fi purtătorii steluțelor roșii.Noi nu organizăm activități de dragul activităților, ci ne străduim să răspundem dorinței copiilor, nevoii lor firești de a se juca, de a participa la acțiuni plăcute, interesante. De aceea, am considerat întotdeauna, de exemplu, că o excursie în aer liber este infinit mai utilă decît așa-zisele călătorii imaginare pe hartă, care după părerea mea și-au făcut prea mult loc în munca unor instructori.în organizarea timpului liber de un mare ajutor s-a dovedit activul pionieresc care în unitatea noastră este foarte întreprinzător. Pionierii din activ se fac de cele mai multe ori ecoul propunerilor din detașamente — organizează jocuri distractive și șezători de basm pentru cei mici, întreceri între formațiile artistice și sportive, iau parte nemijlocit la montajele literar- muzicale, la excursii. Credem că este bine așa, că dă bune rezultate stimularea i- nițiativei pionierilor, astfel incit ei însăși să fie principalii organizatori ai propriilor activități.în întreaga activitate a organizației de pionieri, un rol deosebit revine instructorilor. Dacă aceștia știu să cînte în rînd cu pionierii, dacă participă la jocurile lor, îi conduc în excursii și drumeții, le cuceresc afecțiunea prin tot ceea ce fac, vor obține fără doar și poate dragostea și ascultarea pionierilor, se vor bucura în ochii lor de stimă și încredere. Pe bună dreptate sublinia Raportul că această muncă nu este deloc ușoară, că ne trebuie pricepere și mult tact pedagogic, măiestrie și experiență.Atentă la tot ce s-a spus aici am înțeles, de asemenea, că pe viitor va trebui să ne ocupăm cu mai multă grijă atît de primirea școlarilor în organizația de pionieri, cît și de pregătirea celor mai buni pionieri din clasele mari pentru a intra în U.T.C.în încheierea cuvîntului său vorbitoarea a arătat: Trăiesc încă sub puternica impresie pe care mi-a produs-o salutul transmis Congresului nostru, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, de către tovarășul Nicolae Ceaușescu. Port în inimă cu mîndrie aprecierile elogioase făcute la adresa muncii organizației noastre revoluționare, fiind pe deplin conștientă că aceste cuvinte obligă la o muncă și mai pasionată și mai rodnică, cer din partea noastră a tuturora tinerească dăruire pentru a face patria tot mai frumoasă, tot mai bogată.

nimente remarcabile în istoria poporului nostru și a tineretului său. Tineretul nostru se pregătește să întîm- pine Congresul al XV-lea al Partidului și al XV-lea Congres al U.T.R.M., să întîmpi- ne a 45-a aniversare a revoluției populare șl a 45-a aniversare de la crearea Uniunii noastre.Credincioși Ideilor marxism- leninismului și principiilor internaționalismului proletar, U.T.R.M. și membrii săi, întregul tineret mongol își unesc eforturile cu tineretul progresist al tuturor țărilor în lupta pentru menținerea și întărirea păcii în întreaga lume și condamnă cu hotărîre politica neocolonialistă, promovată de forțele reacționare, imperialiste în frunte cu S.U.A. Noi, tineretul mongol, susținem cu căldură lupta eroică dusă de poporul și tineretul vietnamez împotriva a- gresiunii imperialiștilor americani, le acordăm ajutor, după posibilitățile noastre și sîntem convinși că victoria va fi de partea poporului vietnamez.Ingăduiți-mî, încă odată — a spus în încheiere vorbitorul — să vă dorim pe mai departe succes în lupta pentru înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al IX-lea al P.C.R. în îndeplinirea sarcinilor planului cincinal de dezvoltare a economiei naționale și a culturii țării dumneavoastră, în lupta pentru pace, democrație și socialism. Fie ca prietenia frățească între tineretul mongol și român să se dezvolte și să se întărească tot mai mult.

tineretului lumii cu lupta dreaptă a poporului și tineretului vietnamez.Uniunea Tineretului Comunist din România și Liga Tineretului Comunist din Canada — a relevat vorbitorul — sînt unite în eforturile comune pentru a susține dreptul poporului vietnamez la autodeterminare națională. Tineretul român are o tradiția

nobilă în sprijinirea luptei tineretului vietnamez. Tineretul canadian duce o luptă tot mai intensă pentru pace în Vietnam, împotriva intervenției Statelor Unite. împreună cu întreaga omenire progresistă, tineretul canadian cere ferm încetarea imediată a a- gresiunii americane în Vietnam, respectarea dreptului poporului vietnamez de a-și
Cuvîntul de salut 

al tovarășului Walter Poldîn cuvîntul său, reprezentantul Tineretului Liber din Austria a spus: Comitetul nostru Central m-a însărcinat să vă transmit dumneavoastră, delegați la Congres și prin dumneavoastră întregului tineret român, salutul organizației noastre, al tuturor membrilor ei. Urmărim cu multă simpatie succesele poporului român în construirea socialismului.în continuare, vorbitorul s-a referit la situația politică din Austria :Organizația noastră își desfășoară lupta alături de Partidul Comunist din Austria. în acest sens, în ultimii ani. în Austria s-au înregistrat succese la care au adus o contribuție însemnată comuniștii austrieci, precum și organizația noastră. Multe puncte de vedere pe care le-am susținut au astăzi o largă răspîndire, multe revendicări pentru care la început am militat singuri, au găsit sprijinul oamenilor muncii și al tineretului. în ultimii ani s-au dezvoltat elementele unei noi unități antifasciste precum și acțiunile de respingere a tot mai numeroaselor provocări neofasciste. Puternicul răsunet pe care l-a căpătat ideea de unitate antifascistă s-a vădit pregnant în e- venimentele din martie 1965. Ca ripostă la provocările reacțiunii, in rîndurile o- piniei publice austriece s-a dezvoltat o largă mișcare de protest. Demonstrațiile, manifestațiile antifasciste și patriotice au culminat cu cele desfășurate în 29 și 31 martie Ia Viena. Socialiști, comuniști,
Cuvîntul tovarășului 

Vasile Olteanu
delegat al organizației regionale Bacău a U.T.C.Am venit din toate colțurile țării tineri de toate profesiile, ca să luăm parte la lucrările celui de al VIII-lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist, Congres care are o importanță deosebită în viața tineretului patriei noastre socialiste.Am sarcina de onoare să exprim de la această înaltă tribună hotărîrea celor peste 420 de tineri mecanizatori de la S.M.T. Roman, regiunea Bacău, de a traduce în viață măsurile stabilite de partid pentru dezvoltarea continuă a agriculturii noastre socialiste.Stațiunea de Mașini și Tractoare în care îmi desfășor activitatea ca mecanizator și ca secretar al comitetului organizației de bază a Uniunii Tineretului Comunist, deservește, prin cele 42 de brigăzi, 32 de cooperative agricole de producție.Pentru eforturile pe care le depun în unitățile deservite, în realizarea lucrărilor la timp și de bună calitate, pentru aportul lor la creșterea producției, majoritatea tinerilor mecanizatori se bucură de prețuirea membrilor cooperatori.Aș vrea să arăt pe scurt, cîteva forme și metode de muncă folosite de către organizația noastră în scopul creșterii răspunderii în muncă, al 

hotărî singur propriile-i destine.Delegatul canadian s-a referit în continuare la preocupările organizației sale, la lupta pe care tineretul din Canada o duce pentru realizarea aspirațiilor sale. în încheiere, el a urat tineretului român, uteciștilor, să obțină mari succese în îndeplinirea programului trasat de Congresul ,al IX-lea al P.C.R.

catolici, oameni fără de partid, au demonstrat împreună împotriva neonazismului. La 31 martie 1965, tovarășul nostru Emst Kirchweger a fost rănit mortal de către demonstranți neofasciști. Moartea lui a constituit un avertisment pentru mulți din cei care pînă atunci subestimaseră pericolul reacțiunii și al neo- fascismului.Schimbări Importante s-au produs în multe alte domenii. Astfel, pentru prima dată au participat la acțiunea pentru „Pace și dezarmare" catolici, oameni fără de partid, socialiști și comuniști. Și din nou, în primele rînduri ale acestor acțiuni s-au situat oameni tineri, care s-au manifestat ca o forță activă.în aceste zile, sentimentele noastre de solidaritate se îndreaptă spre poporul vietnamez care duce o luptă eroică împotriva intervenționiștilor americani. Ne manifestăm în același timp solidaritatea cu toate acele popoare care sînt victime ale asupririi imperialiste.Vorbind despre îmbunătățirea relațiilor între Austria și țările socialiste care constituie un aport prețios la destinderea în Europa, vorbitorul a reliefat că în acest context o contribuție deosebită o aduce și lărgirea contactelor ți legăturilor dintre tineretul austriac și tineretul din statele socialiste. El a încheiat, ex- primîndu-și convingerea că relațiile dintre Uniunea Tineretului Comunist din Ro- mînia și Organizația Tineretului Liber din Austria se vor consolida neîncetat.

ridicării nivelului cunoștințelor profesionale ale tinerilor mecanizatori. Sub conducerea organizației de partid și cu sprijinul conducerii stațiunii, organizația U.T.C. s-a străduit să facă din fiecare tînăr mecanizator un om care să cunoască bine tractorul și mașina agricolă dată în primire și în același timp să stăpînească și metodele agrotehnice înaintate.La cursurile de ridicare a calificării, tinerii au învățat cum să mînuiască noile mașini intrate în dotare, cum să le întrețină și să le exploateze, fapt ce a dus la îmbunătățirea calității lucrărilor în unitățile deservite și la scurtarea termenelor de executare ale acestora. Eforturile depuse de tinerii stațiunii noastre, alături de vîrstnici, se oglindesc și în producțiile obținute de cooperativele agricole pe terenurile cărora lucrăm. Astfel, în anul 1965, cooperativele pe care le deservim au realizat producții medii la hectar de 2 400 kg grîu, 2 800 kg porumb, 24 000 kg sfeclă de zahăr.în raionul Roman, țăranii cooperatori ne cer să efectuăm și alte lucrări cum sînt: plantatul cartofilor, recoltatul sfeclei de zahăr, extinderea lucrărilor de întreținere la cultura porumbului, floarea 

soarelui, sfeclă de zahăr eto. De aceea, membrii cooperativelor agricole s-au bucurat laolaltă cu noi cînd în Raportul la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român s-a precizat că agricultura noastră va fi dotată cu o gamă mai variată de tractoare și mașini, ceea ce va asigura mecanizarea completă a culturii griului, porumbului, cartofilor, sfeclei de zahăr. Am desprins de aici și pentru organizația noastră o sarcină deosebit de importantă — aceea de a se preocupa cu toată grija ca tinerii noștri mecanizatori să cunoască noile mașini cu care va fi dotată stațiunea, să le folosească cu întreaga lor capacitate și să le întrețină așa cum scrie în fișa tehnică.în scopul întăririi disciplinei tineretului, organizația de bază a Uniunii Tineretului Comunist din S.M.T. Roman 
s-a preocupat de pregătirea și desfășurarea unor activități variate, care să rețină atenția tinerilor. în cadrul ciclurilor de conferințe și în adunările generale ale organizației au fost prezentate mai multe expuneri și conferințe ca : „Munca — o chestiune de glorie și eroism", „Respectarea disciplinei socialiste a muncii — îndatorire de seamă a fiecărui tînăr" și altele. La organizarea acestor activități am fost spri

Cuvîntul tovarășului 
Cornel Șandru 

delegat al organizației regionale Brașov a U.T.C.Aflată în leagănul Carpați- lor, regiunea Brașov își afirmă prezența în viața intensă a patriei prin produsele industriei constructoare de mașini, chimiei, industriei ușoare și alimentare.Integrați deplin în efortul colectiv al oamenilor muncii, tinerii din regiunea noastră, însuflețiți de dragostea fierbinte pentru patrie și partid, participă cu elan la realizarea operei de continuare pe o treaptă superioară a procesului de desăvîrșire a construcției socialiste în țara noastrăPeste 70 000 de tineri din fabrici, uzine, de pe șantiere

le de construcții participă cu însuflețire la întrecerea socialistă. Aproape 30 000 s-au situat în fruntea întrecerii în anul 1965. Peste 1000 dintre ei au făcut în anul trecut prețioase inovații cu o eficiență economică de 14 milioane lei.în atenția noastră stau și sarcinile .ce revin organizațiilor U.T.C. de la sate. Comitetul regional U.T.C. a orientat munca organelor și organizațiilor spre o mai mare receptivitate față de problemele ce le ridică viața nouă a satelor socialiste, spre îndrumarea celor mai buni tineri pentru a-și însuși meseriile de mecanizator, crescător de animale, mecanic, electrician, spre intensificarea muncii politico- educative în vederea creșterii contribuției lor la consolidarea economico-organizatorică a unităților în care muncesc.Succesele obținute de organele și organizațiile Uniunii Tineretului Comunist, din re giune, se datoresc creșterii capacității lor de mobilizare a tineretului, întăririi lor politice și organizatorice, ele confirmă odată mai mult creșterea rolului Uniunii Tineretului Comunist în etapa actuală în viața economică, politică și socială a patriei.Astăzi, organizația noastră regională cuprinde în rîndurile sale peste 136 000 uteciști, dintre cei mai buni tineri, îndeplinirea cu succes a sarcinii și menirii organizației noastre de rezervă și ajutor al partidului, fac cu atît mai necesară cuprinderea în rîndurile organizației noastre, așa cum s-a subliniat în Raportul Comitetului Central și în Raportul la Proiectul de 

jiniți de tovarăși din conducerea stațiunii, care au vorbit despre îndatoririle ce revin tinerilor mecanizatori pe linia îndeplinirii sarcinilor de plan și respectării disciplinei în muncă.Ținînd seama de sarcinile subliniate în Raportul Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, un obiectiv de seamă al activității organizației noastre de bază îl va constitui dezvoltarea la tinerii mecanizatori a grijii față de buna gospodărire a tractoarelor și mașinilor agricole, crearea unei opinii Intransigente față de orice manifestare de neglijență, risipă de piese, carburanți și lubre- fianți, a muncii de mîntuială în ateliere și pe tarlalele cooperativelor agricole de producție. în acest scop, ne vom ocupa cu mai multă perseverență de întărirea rolului și de îmbunătățirea activității grupelor U.T.C. din brigăzi. Mai multă atenție vom acorda participării tuturor tineri lor mecanizatori la întrecerea socialistă, astfel încît aceștia, îndeplinindu-și angajamentele să contribuie la realizarea angajamentului întregului colectiv al stațiunii, de a depăși prevederile planului anual și de a-i ajuta mai mult pe țăranii cooperatori să obțină producții sporite la toate culturile.

Statut, a covîrșitoarei majorități a tineretului.Propria noastră experiență ne-a dovedit că munca de creștere a rîndurilor Uniunii Tineretului Comunist este condiționată de îmbunătățirea permanentă a întregii activități de organizație, de felul cum organizațiile Uniunii Tineretului Comunist țin seamă de preocupările și cerințele de muncă și viață ale diferitelor categorii de tineri, de conținutul educativ și diferențiat al acțiunilor pe care le organizează.A intrat în practica organizațiilor Uniunii Tineretului

Comunist ținerea de expuneri pe teme ale politicii și istoriei partidului și poporului nostru, întîlniri cu activiști de partid, cu vechi militanți ai partidului care au vorbit tinerilor despre lupta plină de eroism dusă de partid, în anii grei de ilegalitate, au evocat momente din activitatea Uniunii Tineretului Comunist.Comitetul regional a îndrumat activitatea organelor și organizațiilor U.T.C. pentru a-i ajuta pe tineri să cunoască bine caracterul, rolul și sarcinile Uniunii Tineretului Comunist. în acest scop, în multe organizații .U.T.C. s-au ținut expuneri și au avut loc convorbiri pe teme ca: „U.T.C — organizația revoluționară a tineretului", „Carnetul roșu — simbol al tradițiilor revoluționare ale organizației U.T.C.", recenzii, discuții asupra cărților citite, vizionarea și discuții pe marginea unor filme, s-au organizat într-un mod tot mai plăcut și atractiv — duminicile cultural-sportive. Rezultatul unor asemenea preocupări este concretizat prin numărul tot mai mare de tineri care solicită primirea lor în organizația noastră revoluționară de tineret. Numai în anul care a trecut, rîndurile organizației noastre au crescut cu peste 17 000 de tineri.Referindu-se, în continuare, la proiectul de Statut supus dezbaterii și aprobării Congresului, vorbitorul a spus :în urma analizei făcute de comitetul nostru regional, cît și cu ocazia dezbaterii proiectului de Statut în ședințele de activ, s-a desprins conclu

zia că vîrsta medie a celor care au cerut să fie primiți în Uniunea Tineretului Comunist în ultimii ani nu depășește 18—20 ani. De aceea, consider că prevederea din Proiectul de Statut care limitează vîrsta de primire în Uniunea Tineretului Comunist la 26 de ani, corespunde în- trutotul realităților, ține seama de preocupările și specificul de vîrstă a tineretului, în același timp, mi se pare deosebit de valoroasă și prevederea care dă posibilitatea uteciștilor ce au depășit vîrsta de 26 de ani să rămînă mai departe membri ai organizației noastre pînă la vîrsta de 30 de ani inclusiv. Apreciez că modul în care se reglementează în proiectul de Statut primirea în Uniunea Tineretului Comunist, va duce la creșterea răspunderii organizației de bază pentru a cunoaște pe cei pe care îi primește, pentru a desfășura în continuare, cu fiecare utecist în parte, o muncă educativă atentă, plină de grijă tovărășească.îmi exprim și eu — a arătat apoi vorbitorul — deplinul acord cu activitatea interna
Cuvîntul tovarășei

Mia Groza
vicepreședintă a Consiliului National al FemeilorPermiteți-mi să adresez, în numele Consiliului Național al Femeilor din Republica Socialistă România, al milioanelor de femei din țara noastră, un călduros salut tuturor par- ticipanților la cel de-al VIII- lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist.Educarea tinerei generații, formarea omului nou, în personalitatea căruia să se îmbine concepția științifică despre lume cu bogăția spirituală și o înaltă conduită morală, este o îndatorire de onoare a întregii noastre societăți.în sprijinul misiunii de înaltă răspundere și de durată de a crește și educa schimbul nostru de mîine, care va prelua și va duce mai departe cuceririle socialismului spre comunism, se manifestă grija permanentă a partidului și statului nostru față de tînă- ra generație — expresie a u

manismului profund al orîn- duirii socialiste — concretizată în complexul de măsuri menite să asigure tineretului condiții tot mai bune de viață, de instruire, de educație, cu alte cuvinte de formare și dezvoltare multilaterală. Tuturor acestor condiții, tinerii și tinerele patriei noastre le răspund prin dragoste și recunoștință față de partid, materializate în efortul susținut de a dobîndi o bună pregătire de specialitate, de a fi la înălțimea sarcinilor încredințate în muncă, de a avea o conduită morală demnă de societatea noastră socialistă.în continuare, vorbitoarea a spus : Educarea tineretului nu este însă numai sarcina U-T.C., ci și a multor altor factori de stat și obștești. Alături de organizațiile de tineret și de celelalte organizații obștești, mișcarea de femei înscrie printre preocupările sale de frunte desfășurarea unei activități susținute pentru a contribui la bunul mers al procesului complex de creștere și educare a copiilor și tineretului. îndrumarea și pregătirea femeilor, a mamelor, a acelora care ocrotesc și îndrumă primii pași în viață ai copiilor și sînt chemate să sădească în sufletul lor cele mai alese trăsături de caracter constituie o parte componentă a activității Consiliului Național al Femeilor. Comitetele și comisiile femeilor organizează la orașe și sate, în colaborare cu consiliile locale ale sindicatelor, cu organizațiile U.T.C., cu comitetele de cultură și artă, cu școala și alte instituții social-culturale, simpozioane, conferințe, procese literare și alte manifestări pe teme educative, care au găsit 

țională desfășurată de Uniunea Tineretului Comunist, de Comitetul Central, care, că- lăuzindu-se de principiile internaționaliste ce caracterizează politica Partidului Comunist Român, dezvoltă continuu relațiile de prietenie frățească cu tineretul din țările socialiste, întărește solidaritatea cu organizațiile revoluționare și democratice ale tineretului lumii.Urmînd exemplul comuniștilor și uteciștilor care și-au dăruit întreaga lor viață pentru eliberarea națională și socială a României, tinerii din regiunea noastră, români, maghiari, germani, înfrățiți în muncă se angajează să răspundă prin fapte chemării cuprinse în cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, de a fi gata să ducă mai departe făclia luptei purtată de înaintașii noștri, să facă să înflorească continuu națiunea noastră socialistă, să strălucească tot mai puternic chipul luminos al patriei noastre — Republica Socialistă România.

un larg ecou în rîndul maselor de femei și în special al mamelor.în rîndurile tineretului se numără multe fete și femei tinere, care se integrează în viața unei societăți ce asigură femeilor deplină egalitate în drepturi, avînd în același timp îndatoriri egale cu toți cetățenii. De aici preocuparea noastră de a contribui la pregătirea tinerelor fete pentru viață și muncă, pentru ca ele să privească cu toată răspunderea rolul lor în familie, ca viitoare soții și mame.îndeplinirea misiunii nobile de educare a copiilor și tineretului, încredințată de partid, solicită și din partea noastră desfășurarea, în continuare, a unei activități tot mai bogate în rîndul femeilor, al mamelor, precum și o colaborare mult mai strînsă și pe planuri mai diferențiate cu U.T.C. și celelalte organizații de masă 

și instituții care au în preocuparea lor educarea tinerel generații.Toate preocupările diferiți- lor factori de educare a tineretului converg spre formarea unei concepții înaintate despre lume, dezvoltarea sentimentelor de dragoste și devotament față de patria socialistă și partidul comunist, de respect față de tradițiile revoluționare ale poporului nostru, pentru ca tinerii să fie mîndri de înaintașii lor și să adauge acestor tradiții noi fapte eroice.Un aspect important al formării tineretului este educarea sa în spiritul internaționalismului proletar, al respectului și prieteniei față de celelalte popoare, al prețuirii realizărilor lor creatoare, al luptei lor pentru libertate și independență națională, pentru pace și progres social. Sentimentele de înaltă răspundere ale guvernului țării noastre față de tînăra generație și-au găsit o expresie grăi
toare șl în Inițiativa de răsunet mondial a României în cadrul Organizației Națiunilor Unite privind promovarea în rîndurile tineretului a idealurilor de pace, respectului reciproc și înțelegerii între popoare. Finalizarea acestei propuneri, în cadrul celei de a XX-a sesiuni a Adunării Generale O.N.U., prin adoptarea cu aclamații a Declarației în a- cest sens, nu numai că a contribuit neîndoielnic la creșterea prestigiului internațional al țării noastre, dar constituie o
(Continuate in pag. a IV-a)



AL VIII-LEA CONGRES AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
(VI r mare din pag. a Hl-a)recunoaștere scrisă, într-un document de valoare internațională, a însemnătății pe care 

o are în epoca noastră educarea tineretului.In încheiere, tovarășa Mia Groza a spus : Răspunzînd în- flăcăratei chemări a partidului exprimată în cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu adresat Congresului dumnea
Cuvîntul de salut 

rostit de 
Adel Abdel FattahDelegația Organizației Tineretului Socialist din cadrul Uniunii Socialiste Arabe — a spus vorbitorul — transmite Congresului Uniunii Tineretului Comunist din România felicitări cordiale din partea tineretului socialist din Republica Arabă Unită.Conducătorul delegației tineretului din R.A.U. a arătat apoi, că, în prezent, cînd capitalismul și imperialismul luptă din răsputeri pentru a supraviețui, tineretul are datoria să se alăture luptei popoarelor pentru progres social. Dacă privim harta lumii — a relevat vorbitorul — vedem că lumea contemporană este străbătută astăzi de valul mișcării de eliberare națională. Acest val trebuie să fie sus

Cuvîntul tovarășului
Radu Bălan

delegat al organizației regionale Banat a U.T.C.Este o mare bucurie și satisfacție pentru noi, participanții la Congres, ca de la această înaltă tribună să exprimăm în numele a sute de mii de tineri 
pe care-i reprezentăm, recunoștința noastră fierbinte față de Partidul Comunist Român și conducerea sa încercată, pentru tot ce a făurit și dăruit tinerei noastre generații.în continuare, vorbitorul a arătat: O deosebită însemnătate au pentru noi prețioasele indicații date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, în expunerea făcută la Congresul nostru, ca întreaga activitate a organelor și organizațiilor U.T.C. să aibă la bază principiile muncii colective, să asigure dezbaterea largă de către tineri a problemelor din sfera lor de preocupare, să contribuie la dezvoltarea continuă a democrației noastre socialiste, la stimularea participării entuziaste a milioanelor de tineri de la orașe și sate la înfăptuirea politicii partidului, la întreaga viață politică și socială a țării.Folosirea în toate verigile activității noastre a acestui principiu, așa cum s-a subliniat și în raportul asupra Proiectului de Statut, a imprimat muncii organelor și organizațiilor U.T.C. din regiunea Banat un caracter mai viu, mai dinamic, a stimulat inițiativa creatoare și priceperea celor peste 28 000 cadre de organizație, a întregii mase de uteciști, în soluționarea diverselor probleme pe care le ridică munca și viața tineretului.în Raportul Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist se subliniază pe bună dreptate că una dintre cele mai importante sarcini a organelor și organizațiilor U.T.C. este ca întreaga lor activitate să țină seamă de preocupările tinerilor, de specificul muncii și dorințele lor. Comitetul nostru regional, bazîn- du-se pe priceperea activului U.T.C., folosind mai bine comisiile organizate, consultîn- du-se cu mai multă regularitate cu toate forurile și organele care au răspundere în munca de educare a tineretului, a reușit să cunoască mai bine problemele diferitelor categorii de tineri și să-și orienteze activitatea în funcție de aceasta.Propunîndu-ne, de exemplu, să analizăm într-o plenară a comitetului regional activitatea tineretului din gospodăriile agricole de stat și S.M.T., am format mai multe colec-

Cuvîntul de salut 
rostit de 

Han de LeeuwNoi, în Olanda — a spus vorbitorul printre altele — milităm pentru întărirea organizației noastre și ne străduim să mobilizăm tineretul olandez în slujba idealurilor socialismului și păcii. Pentru aceasta trebuie să ducem o luptă directă împotriva puterii concernelor. Delegatul olandez s-a referit la acțiunile pe care organizația sa le desfășoară împotriva imperialismului a- merican, care atentează Ia pacea și libertatea poporului vietnamez. Din consiliul tineretului organizat în Olanda fac parte 19 organizații care acționează împreună pentru încetarea agresiunii americane în Vietnam, subliniind că o rezolvare pașnică poate avea 

voastră, cu privire la rolul organelor de stat și al organizațiilor obștești în educarea tinerei generații, să facem totul pentru a forma un tineret cu o înaltă ținută morală, care să știe nu numai să muncească cu entuziasm și pricepere, dar și să trăiască frumos, să fie la înălțimea cerințelor epocii noastre, la înălțimea demnității făuritorilor socialismului și comunismului.

ținut de o economie națională independentă. Aceasta mărește răspunderea tineretului epocii noastre față de viitorul său și al țărilor sale.După ce s-a referit la participarea tineretului din Republica Arabă Unită la înfăptuirea programului economic de 5 ani, la dezvoltarea economică a țării, vorbitorul a arătat că delegația Organizației Tineretului Socialist din Republica Arabă Unită își exprimă solidaritatea cu lupta popoarelor și a tineretului din întreaga lume pentru pace și progres social.în încheiere, vorbitorul a adresat Congresului Uniunii Tineretului Comunist din România cele mai bune urări de succes.

Astfel noi amne-au fost de

tive din care au făcut parte membri ai Comitetului regional, activiști cu experiență, tovarăși din comisiile comitetului regional, tineriingineri agronomi și alți specialiști care au controlat și a- jutat activitatea a 40 de organizații U.T.C. în acest fel, biroul comitetului regional, înainte de plenară, s-a putut consulta cu un număr mare de uteciști și membri ai comitetelor U.T.C. ' ‘ ’dispus de un material bogat dar mai ales, un mare folos propunerile multiple pe care le-au făcut cu această ocazie mulți dintre acei tineri care lucrează nemijlocit în procesul de producție.Din ce în ce mai multe organizații U.T.C., din regiunea noastră și-au făcut o practică din a consulta masa uteciștilor și a organiza unele activități solicitate de aceștia. Această metodă a permis, de pildă, Comitetului U.T.C. de la Combinatul siderurgic Reșița să pătrundă mai adine în cauzele care făceau ca unii tineri să manifeste indisciplină în producție, să inițieze acele activități care au dus la creșterea combativității întregului colectiv, împotriva unor astfel de manifestări.Cadrul cel mai larg de consultare a uteciștilor, de exprimare a părerilor cu privire la toate problemele muncii de organizație au fost și vor ră- mîne adunările generale ale organizațiilor de bază. Participarea uteciștilor la acestea, la elaborarea hotărîrilor și măsurilor, cît și la transpunerea lor în viață reflectă pe deplin caracterul larg, democratic al organizației noastre.Referindu-se la prevederile cuprinse în proiectul de statut, vorbitorul a spus în continuare : Tin să aprecieze prevederea din proiectul de statut cu privire la înființarea Secretariatului comitetului regional U.T.C. Aceasta este o nouă dovadă a preocupării organizației noastre de aplicare consecventă a principiului muncii colective care va a- sigura o mai mare operativitate în îndeplinirea colectivă a sarcinilorCongresul nostru — arăta vorbitorul în încheiere — prin profunzimea și maturitatea cu care analizează activitatea Uniunii Tineretului Comunist constituie pentru noi prilejul unor prețioase învățăminte pentru ridicarea muncii tuturor organizațiilor Uniunii Tineretului Comunist la nivelul sarcinilor mari ce ne stau în față în această etapă.

loc numai în condițiile retragerii trupelor S.U.A. și ale desființării bazelor americane de pe teritoriul vietnamez.Vorbitorul a relevat creșterea unității de acțiune a tineretului democrat din țara sa în lupta pentru pace, împotriva primejdiei războiului nuclear, a amenințărilor pe care le creează politica unor cercuri revanșarde vest-germane.Referindu-se apoi la problemele ce stau în fața tinerei generații din Olanda, vorbitorul a reliefat lupta maselor largi de tineri pentru apărarea intereselor lor vitale, pentru a obține satisfacerea revendicărilor lor legitime.Participăm la Congresul dv. — a spus, în încheiere, 

conducătorul delegației Uniunii Generale a Tineretului O- landez — știind că ați lăsat vechiul în urma voastră, că participați la construirea societății socialiste, care garantează fericirea tinerei genera
Cuvîntul tovarășului 

Ștefan Buiculescu 
delegat al organizației regionale Mureș-Aufonomă 

Maghiară a U.T.C.Pe întinsa cîmpie a Mureșului, în apropiere de locul unde în toamna anului 1944, în bătălia cea mare de la Oarba de Mureș și-au jertfit viața peste 11 000 de ostași români, pentru eliberarea teritoriului patriei de sub cotropitorii fasciști, se înalță gigantica termocentrală Luduș, care va produce în 1967 atîta energie electrică cît producea întreaga Românie a a- nului 1958.Sînt mîndru că lucrez pe șantierul acestui măreț obiectiv al construcției socialiste și încerc, ca de la această tribună, să exprim bucuria colectivului de tineri muncitori, ingineri și tehnicieni, care participă cu entuziasm la făurirea uneia din marile construcții e- nergetjce ale țării.Organizația U.T.C. de la Centrala termoelectrică Luduș, îndrumată de organizația de partid. — arăta vorbitorul în continuare — a acordat o atenție deosebită muncii de calificare, ridicării calificării tinerilor, dobîndind în această activitate o experiență pozitivă- S-a elaborat un plan amplu și concret de organizare a cursurilor de calificare și ridicarea calificării, în mod diferențiat, conform pregătirii și cunoștințelor de cultură generală pe care le au tinerii. Comitetul organizației U.T.C. a desfășurat și o susținută activitate politică în rîndul tineretului pentru alegerea meseriei și dezvoltarea interesului pentru ridicarea calificării și a înțelegerii răspunderii ce-i revine fiecăruia la locul de muncă. în această acțiune au fost atrași muncitorii, inginerii, tehnicienii, cu o bogată experiență, care au făcut expuneri în fața tinerilor. In adunările generale deschise ale organizațiilor U.T.C. se analizează periodic participarea tinerilor la aceste cursuri, se fac expuneri și referate pe diferite teme cum ar
Cuvîntul de salut 

rostit de
Samuel Bernardo Miguel

Cuvîntul tovarășului 
Zaharia Ciorecan

delegat al organizației regionale Oltenia a U.T.C.V-aș ruga să ne permiteți — a spus conducătorul delegației Organizației Tineretului Mișcării Populare de Eliberare din Angola — să exprimăm profunda noastră admirație pentru poporul și tineretul din România, care obțin noi și noi victorii în lupta pentru construirea socialismului, pentru pace.Referindu-se în continuarea cuvîntului său, la eroica luptă de eliberare dusă de poporul angolez, vorbitorul a spus: In Angola, colonialiștii portughezi, ajutați de puterile imperialiste, continuă să masacreze mii și mii de patrioți angolezi, printre care mulți
Cuvîntul de salut 

al tovarășului 
Julian ColmenarezDupă ce a transmis Congresului un fierbinte salut frățesc, reprezentantul Uniunii Tineretului Comunist din Venezuela a vorbit apoi, despre lupta dusă de poporul și tineretul venezuelean, în condiții grele, pentru libertate și progres social. El a subliniat creșterea mișcării populare pentru o orientare democratică, împotriva acaparării bogățiilor țării de către monopolurile nord-americane.Referindu-se la acțiunile de înăbușire a luptei mereu mai amplă și mai organizate a maselor populare, vorbitorul a spus : în închisori și lagăre de concentrare există mii de deținuți care duc o viață de mizerie, multi dintre ei sînt bolnavi și fără asistență medicală. Acest regim de închisori a cauzat moartea lentă a multor deținuți. La sfîrșitul anului trecut a murit Luis Emiro Arrieta, vechi muncitor petrolist, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist din

Cuvîntul de salut 
rostit de 

Behnam PetrosVorbitorul a adresat un călduros salut celui de al VIII- lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist din Republica Socialistă România.în continuare delegatul irakian a înfățișat un tablou al vieții tineretului din țara sa, al luptei sale pentru libertate și democrație. Tineretul de

ții. Vă urăm succes deplin în activitatea voastră și ne exprimăm convingerea că prietenia dintre noi se va întări prin țelurile și idealurile comune, prin lupta noastră comună.

fi: „Cunoașterea planurilor de construcții și motaj“, „Căile de reducere a consumurilor specifice". Concursurile pe teme ca: „Să ne cunoaștem instalația pe care o construim sau montăm", „Cine cunoaște meserie, răspunde" și altele, organizate cu sprijinul comisiei inginerilor și tehnicienilor, atrag, de asemenea, un număr din ce în ce mai mare de tineri.în continuare, vorbitorul a spus : Pentru a veni în întâmpinarea dorinței tinerilor de a învăța, comitetul U.T.C. a solicitat înființarea unei școli tehnice de maiștri — curs seral — pentru centrale și stații electrice. Anul trecut a absolvit prima promoție de maiștri.Mă declar întrutotul de a- cord cu analiza critică făcută în raportul prezentat Congresului referitor la activitatea școlilor profesionale. Aș vrea să mai adaug că lipsa unor manuale se face simțită și la cursurile de calificare și ridicarea calificării pe șantierele de construcții energetice. Propun să se ia măsuri pentru elaborarea unor manuale care să vină în sprijinul celor ce se califică sau își ridică calificarea la locul de muncă.Asigurăm conducerea partidului — a spus vorbitorul în încheiere — Congresul organizației noastre că tinerii pro- iectanți, constructori, mon- tori, energeticieni vor depune întreaga lor energie, forță și capacitate de muncă pentru ca așa cum se conectează termocentrala noastră la sistemul energetic național, înfrățiți în muncă și viață, și noi, tinerii români, maghiari și de alte naționalități din acest șantier să ne întegrăm în efortul general al întregului nostru popor cu hotărîrea de a da viață mărețelor obiective stabilite de iubitul nostru partid.

tineri. Patrioțll angolezi, conduși de organizația lor de avangardă, Mișcarea Populară de Eliberare din Angola, do- bîndește victorie după victorie în lupta armată împotriva forțelor colonialiste.Mișcarea Populară de Eliberare din Angola (M.P.E.A.) își reafirmă încă o dată atașamentul său integral la lupta împotriva colonialismului, neocolonialismului și imperialismului.în încheierea cuvîntului său, reprezentantul tineretului angolez a transmis tinerilor din țara noastră urări de noi și mari succese în lupta pentru construirea socialismului și prosperitatea României.

Venezuela. De curînd a fost găsit cadavrul lui Alberto Lo- vera, dîrz luptător pentru libertatea Venezuelei, membru al Secretariatului și al Biroului Politic al C.C. al Partidului Comunist. Zeci de patrioți, în majoritate tineri, țărani, muncitori, studenți, intelectuali au fost spînzurați sau împușcați.în continuarea cuvîntului său, vorbitorul a subliniat faptul că lupta și succesele popoarelor și tineretului din țările socialiste constituie un exemplu însuflețitor pentru masele de tineri din Venezuela, în lupta lor pentru o viață mai bună. El a exprimat puternicele sentimente de prietenie pe care tinerii din Venezuela le nutresc pentru tineretul României.Dorim tinerilor din România — a încheiat vorbitorul — ca munca lor pentru înflorirea și prosperitatea patriei socialiste să fie încununată de noi succese.

mocrat și progresist din Irak este angajat în lupta contra dictaturii militare, pentru libertăți democratice și dreptate socială, pentru înfăptuirea aspirațiilor și intereselor națiunii.Vorbitorul a arătat consecințele nefaste ale războiului dus împotriva populației 

kurde. In întreaga țară continuă reprimarea forțelor politice democrate, progresiste, anticolonialiste. Deținuții politici sînt tratați cu cruzime. Mii de oameni cad victime ale campaniei de persecuție antidemocratice. O largă mișcare de amnistie, pentru respectarea drepturilor omului în Irak se desfășoară cu participarea unor importante personalități și organizații de peste hotare. Delegatul irakian a subliniat că, pentru tineretul și poporul
Cuvîntul de salut 

al conducătorului delegației 
Ligii Tineretului Popular 

din IndoneziaConducătorul delegației Ligii Tineretului Popular din Indonezia a transmis i . cald salut celui de al VIII-lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist din România. Vorbitorul a arătat că împărtășește bucuria tineretului și poporului român pentru succesele obținute în îndeplinirea planului șesenal de dezvoltare economică a țării. Noi știm că tineretul român, organizația sa — Uniunea Tineretului Comunist — sub conducerea Partidului Comunist Român, a adus o importantă contribuție la obținerea acestor mărețe realizări. Tineretul român a muncit cu entuziasm pentru dezvoltarea economiei și culturii patriei sale în prezent el este angajat în îndeplinirea sarcinilor trasate de cel de al IX-lea Congres al P.C.R. Sîn- tem pe deplin convinși — a spus vorbitorul — că și pe viitor tineretul român va îndeplini cu însuflețire sarcinile încredințate de Partidul Comunist și că eforturile lui vor fi încununate de mari succese.în continuare vorbitorul a reliefat contribuția importantă pe care tineretul român o aduce la întărirea unității tineretului din lumea întreagă în lupta împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru pace, independență națională, democrație și progres social.In fața politicii de război dusă de S.U.A. în Vietnam — a spus vorbitorul — datoria comună a tuturor forțelor antiimperialiste este de a bara agresiunea imperialismului american în Vietnam,

Trăim în perioada celei mai ample revoluții tehnico-știin- țifice care modifică în mod radical condițiile producției materiale și posibilitățile de valorificare a bogățiilor naturale în folosul omului, asigură fabricarea pe scară industrială a unor noi și largi game de produse.în Uzina „Electroputere", creație a anilor noștri, mai mult de jumătate din ingineri și tehnicieni sînt tineri, membri ai organizației Uniunii Tineretului Comunist. Acești tineri aduc în munca de cercetare elanul și cutezanța lor, caracteristici indispensabile marilor investigații de cunoaștere științifică a naturii și progresului științelor moderne.în continuare, vorbitorul a arătat: Comitetul organizației U.T.C. din uzină a acordat o importanță deosebită perfecționării profesionale a tinerelor cadre de specialiști pentru a face față noilor utilaje și aparate complexe cu care este dotată în măsură tot mai mare uzina noastră.Dezvoltarea extrem de rapidă a diverselor compartimente tehnico-științifice. presupune completarea perma

său solidaritatea internațională are o profundă semnificație.Unitatea tuturor forțelor antiimperialiste, democratice și progresiste ale generației tinere constituie o armă puternică în lupta pentru pace, independență națională, pentru un viitor mai bun. O asemenea unitate este astăzi mai necesară ca orieînd.în încheiere vorbitorul a adresat participanților la Congres, întregului tineret român călduroase urări de succes din partea tineretului irakian.

de a lupta pentru desființarea bazelor sale militare din a- ceastă țară, de a susține poziția în patru puncte al R. D. Vietnam și declarația în cinci puncte a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud. Fără îndoială, lupta eroică a poporului șl tineretului vietnamez va fi încununată de victorie.Delegatul Ligii Tineretului Popular din Indonezia s-a referit după aceea la situația din țara sa. El a spus : Domnia terorii din ultima perioadă în Indonezia, masacrele barbare și arestările care au loc pe întreg cuprinsul țării îndreptate împotriva membrilor și conducătorilor Partidului Comunist și a altor partide democratice. a tuturor organizațiilor de masă, printre care și organizația noastră — Liga Tineretului Popular din Indonezia — au ca scop zdrobirea forțelor progresiste din Indonezia.Vorbitorul a arătat că imperialiștii complotează de mult pentru a instaura .o dictatură militară în Indonezia, pentru a înăbuși lupta poporului pentru reforme democratice, împotriva dominației și intervenției imperialiste.Delegatul tineretului indonezian a arătat: Forțele democratice din Indonezia, prin tradiția lor de luptă, sînt pline de încredere în capacitatea lor de a învinge dictatura reacționară.în încheiere vorbitorul a a- dresat tineretului român urarea de a obține noi și mari succese în activitatea consacrată înfloririi României socialiste.

nentă a cunoștințelor. Pentru aceasta, pregătirea post-uni- versitară a inginerilor, prin organizarea de noi cursuri care să aibă la bază tematici variate, legate de anumite noi laboratoare, utilaje noi sau introducerea procedeelor tehnologice noi, prezintă un interes deosebit.Am să dau numai un exemplu edificator în această direcție. în industria noastră constructoare de mașini, au început să se introducă în ultimii ani mașini-unelte cu comandă program. Punerea în funcțiune a acestor mașini- unelte de o complexitate ridicată, cere inginerilor mecanici cunoștințe ample de electronică industrială. Pentru folosirea acestor mașini-unelte la capacitatea lor maximă este necesar să se organizeze un curs post-universitar care să cuprindă ingineri-mecanici din diferite uzine și care să trateze pe larg despre funcționarea, reglarea și repararea mașinilor-unelte cu comandă program.De asemenea, întrucît programa actuală a cursurilor de mașini-unelte din institutele tehnice de învățămînt superior, răspunde numai în parte problemelor complexe 

pe care le ridică folosirea mașinilor cu comandă program, consider necesară îmbunătățirea tematicii cursurilor de mașini-unelte, astfel ca ele să fie în pas cu noile realizări din tehnica industrială.Pentru lărgirea sferei de cercetare uzinală, organizația Uniunii Tineretului Comunist a urmărit ca tinerii ingineri și tehnicieni de la serviciile de concepție și de la laboratorul central să aibă în studiu una sau două teme de cercetare.Preocuparea pentru cercetarea științifică a determinat și apariția unei reviste „Comunicări tehnice — Electroputere" în care s-au publicat pînă a- cum, în mare parte de către tineri, peste 100 de articole și note. Paralel cu munca de cercetare, tinerii ingineri se ocupă și de ridicarea pregătirii profesionale a tinerilor
Cuvîntul tovarășei 

Letitia Călina»
delegată a organizației regionale Banat a U.T.C.în cuvîntul meu aș vrea să mă refer la unele preocupări ale organizațiilor Uniunii Tineretului Comunist din raionul Sînnicolau Mare, în colaborare cu celelalte organizații de masă și în special a comisiilor și comitetelor de femei, pentru educarea moral-cetă- țenească a fetelor și tinerelor femei căsătorite, în vederea participării active la muncă și viață obștească.în centrul acestor preocupări noi punem formarea tinerelor fete și femei ca cet.ă- țene, pregătirea lor în vederea îndeplinirii răspunderilor sociale deosebite care le revin în societatea socialistă, ca soții și ca mame, răspunderi deosebite în ceea ce privește educarea și pregătirea generațiilor viitoare.în viața fiecărui tînăr sau tînără întemeierea unei familii reprezintă un moment de mare răspundere. îndatoririle lor față de societate cresc, se adaugă altele noi. Organizația Uniunii Tineretului Comunist îi ajută pe tinerii căsătoriți să înțeleagă însemnătatea acestui eveniment.De aceea, noi am organizat întîlniri cu tovarăși mai în vîrstă care au vorbit tinerilor despre felul în care și-au întemeiat familia, despre felul în care realizează o viață familială frumoasă, respectul reciproc și stima între soți. Aceste întîlniri au avut ecou în rîndul tinerilor, i-au ajutat să înțeleagă mai bine răspunderile care le au față de familie și aceasta față de societate. De asemenea, în colaborare cu comisiile de femei am organizat acțiuni menite să ajute la rezolvarea unor probleme legate de îngrijirea și educarea copiilor.Noi știm că fiecare își poate înțelege mai bine obligațiile, îndatoririle sociale, dacă are un bogat orizont de cultură. De aceea, în cadrul colaborării cu comisiile de femei, acordăm o atenție tot mai mare dezvoltării nivelu

Cuvîntul tovarășului 
Adrian Păunescu 

delegat al organizației orășenești București 
a U.T.C.Un scriitor tînăr are sarcina de a aduce Congresului Uniunii Tineretului Comunist salutul fierbinte al tuturor celorlalți scriitori tineri, gîndul lor bun, entuziasmul lor, hotărîrea de a participa activ prin opere de înaltă ținută artistică la opera de construire a socialismului în patria noastră.în continuare, vorbitorul a arătat: M-au emoționat 

muncitori prin lecțiile predate la cursurile de ridicare a calificării, prin diverse conferințe tehnice pe teme actuale ale fabricației mașinilor și aparatelor electrice.Nu peste mult timp — a spus în încheiere vorbitorul — din uzina în care muncesc și eu vor pleca primele locomotive electrice de 6580 C.P., care pot dezvolta o viteză de 100 km/h pentru trenurile de marfă și 160 km/h pentru trenurile de persoane. Aceste locomotive vor purta cu ele ceva din tinerețea celor care le-au dat viață.Tineretul de la Uzina „Electroputere" asigură Congresul al VIII-lea al Uniunii Tineretului Comunist că nu va precupeți nici un efort pentru ca produsele noastre să aibă caracteristici ridicate, să se bucure de prestigiu atît în țară cît și peste hotare.

lui de cultură a tinerelor fete, atragerii la diferitele acțiuni cultural-artistice. Un număr tot mai mare de tinere, în special cele care sînt casnice, participă activ la cercurile de citit organizate în toate comunele raionului, la activitatea formațiilor artistice de amatori și la alte activități culturale.în legătură cu dezvoltarea la tineri a răspunderii față de familie, aș avea de făcut o observație : uneori, în programele televiziunii, radioului, în unele filme, lucrări literare, chiar lucrări de specialitate privind probleme de morală și de educație, această latură e simplist prezentată. Cred că tovarășii care lucrează în a- ceste probleme ar putea să ne ofere un ajutor mai substanțial, înfățișînd mai realist și mai profund problemele pe care le ridică viața în acest domeniu.Aș vrea să arăt, că marea majoritate a tinerilor din raionul nostru participă efectiv la muncă în toate sectoarele de activitate. De curînd, comuna Periam a primit diploma de cea mai frumoasă comună pe regiune. La obținerea acestei distincții o contribuție însemnată o au tinerele din comună. Cu mîinile lor harnice au sădit flori de-a lungul străzilor, în parcul din comună, au amenajat spații verzi, păstrează în permanență curățenia și ordinea comunei.Cu aceeași hărnicie și sîrgu- ință se îngrijesc de înfrumusețarea comunelor și satelor tinerele din întreg raionul.Pentru acești frumoși ani pe care îi trăim, pentru condițiile minunate de muncă și învățătură — a spus vorbitoarea în încheiere — ne angajăm să nu precupețim nici un efort, să muncim cu tot elanul, cu toată energia tinerească care ne caracterizează, mulțumind în felul acesta Partidului pentru grija care ne-o poartă.

profund cuvintele de înaltă prețuire pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu ni le-a adresat de la această tribună : 
„Urmînd exemplul personali
tăților proeminente din istoria 
literaturii și artei românești, 
muncind neobosit pentru per
fecționarea măiestriei lor ar
tistice, tinerii scriitori și ar
tiști trebuie să considere ca o 
înaltă îndatorire patriotică de

(Continuare în pag. a V-a)



AL VIII-LEA CONGRES AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
(Urmare din pag. a IV-a)

a făuri opere care să exprime 
idealurile și aspirațiile po
porului nostru. în viața și 
munca poporului, în înțelep
ciunea și sensibilitatea sa, în 
marile lui calități sufletești, în 
străvechea sa artă, ei vor găsi 
izvorul nesecat al unor lucrări 
de înaltă valoare artistică și 
educativă, care să contribuie 
la ridicarea spirituală a po
porului, să îmbogățească pa
trimoniul culturii naționale**.Ascultînd aceste cuvinte de prețuire și îndemn, m-am gîndit Ia toată literatura română, Ia eforturile generațiilor întregi de scriitori de a da poporului acele opere pe care le merită. M-am gîndit și la eforturile scriitorilor tineri, la calitățile lor și la ceea ce nu este realizat pe măsura acestor calități. Este îmbucurător pentru noi să constatăm că în literatura tinerilor scriitori poate fi descifrată o adevărată etică a tinereții, mărturie și a unei atitudini limpezi față de problemele fundamentale ale vieții. Scriitorii tineri sînt datori în continuare poporului, generației lor, cu onere valoroase. în fața acestui Congres al Uniunii Tineretului Comunist din România, scriitorii tineri se angajează să facă tot ce le stă în putință pentru a realiza aceste opere, pentru a răspunde generoasei iubiri cu care partidul comuniștilor înconjoară literatura.Străbătînd țara, am avut prilejul să mă întîlnesc deseori cu colegii mei de generație, dintre care unii se află în sală. Mi-am dat seama ce se- sete de cultură caracterizează tînăra generație. Mi-am dat seama că oamenii așteaptă de la scriitori opere pe care să Ie iubească. Generația tînără dorește să cunoască scrierile tinerilor poeți și prozatori. Ținerii poeți și prozatori doresc să fie citiți de colegii lor. După cum se vede, dorința de cunoaștere este reciprocă, dar nu s-ar putea spune că s-a

Cuvîntul tovarășului 
Hans Stoltz

delegat al organizației regionale Brașov a U.T.C.în cuvîntul său, vorbitorul arăta : Cooperativa noastră a- gricolă de producție se numără printre cele fruntașe în raionul Mediaș ; tineretul are și el o mare contribuție la bunul mers al treburilor gospodărești. La muncă, la activitățile organizate de Uniunea Tineretului Comunist, cei 115 tineri români, germani, maghiari — sînț prezenți zi de zi pe cîmp sau tn sectorul zootehnic.Explicîndu-le tinerilor din comună că numai printr-o muncă de bună calitate și dovedind un interes deosebit pentru aceasta se pot obține rezultate frumoase, ei au înțeles, că, cine muncește, trăiește bine.Referindu-se la faptul că unii tineri, absolvenți a 8 clase, care nu-și continuă studiile, nu se încadrează de la început în munca productivă, nu se fixează asupra unei profesii, vorbitorul a împărtășit experiența organizației de a-i atrage în muncă în toate sectoarele agricole, arătînd că pentru aceasta s-au folosit nu numai adunările generale ci și activitățile culturale de la cămin, serile distractive, reuniunile, șezătorile.La nof în sat — a apus în continuare vorbitorul — fetele, după ce se măritau, se cam codeau să mai vină la lucru și Ia formațiile artistice de la cămin. Ziceau că au de lucru pe acasă sau că nu se face ca o nevastă să apară pe scena. Organizația U.T.C. le-a explicat atît lor cît și bărbaților lor, că dacă vin și muncesc în cooperativă familia lor
Cuvîntul tovarășului 

Mircea Angelescu 
delegat al organizației regionale 

Mureș-Aufonomă Maghiară a U.T.C. 
președinte al Uniunii Asociațiilor Studenților 

din Republica Socialistă RomâniaPermiteți-mi ca de Ia a- ceastă înaltă tribună a celui de-al VIII-lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist să aduc tuturor delegaților și invitaților prezenți, un fierbinte salut din partea celor aproape 130 000 studenți, membri ai Uniunii Asociațiilor Studenților din România, organizație care în acest an împlinește un deceniu de activitate.Dezvoltarea în anii socialismului a învățămîntului superior, pune în lumină concepția creatoare pe care conducerea partidului și statului o promovează în valorificarea și cinstirea trecutului nostru în ceea ce el reprezintă efort și etapă de construire a culturii naționale, în organizarea unui învățămînt modern, iz- vorît din nevoile dezvoltării economice și social-culturale ale țării.în ansamblul vieții universitare organizațiile Uniunii Tineretului Comunist joacă un rol însemnat, își aduc tot mai mult contribuția la formarea și educarea cadrelor necesare economiei și culturii naționale.

făcut totul pentru ca ea să devină fapt împlinit. Sînt încă sporadice întîlnirile dintre noi. Poate de aceea, uneori, nici noi nu știm cev-ar place mai mult, ce ați dori să cuprindă poeziile și prozele noastre. Pentru o mai bună cunoaștere, propun înființarea în toate centrele mai importante ale țării, ca o concretizare a dorinței noastre reciproce, a unor teatre de poezie. Mai cu seamă în Capitală un asemenea teatru, al poeților, ar da substanță dorințelor noastre unanime. Nu se poate concepe o literatură adresată unor oameni fără ca aceștia să nu ia imediat cunoștință de ea. George Călinescu spunea : „Asupra tuturor chestiunilor profesionale primează o calitate pe care trebuie s-o dezvolte orice scriitor, și anume : „a fi de folos poporului1*. Scriitorul tînăr știe că este de folos acestui popor.Viața generației tinere de scriitori este caracterizată de o mare animație, pentru că noi ne dăm seama că avem de continuat opera unor străluciți înaintași, pentru că ne dăm seama. în același timp, că poporul așteaptă de la noi opere pe măsura luptei și a inteligenței sale.în încheiere vorbitorul a spus: Avem datoria grea de a exprima în ceea ce scriem sufletul complex al unui popor care s-a călit în lupte istorice. Ca unor fii buni ai săi, partidul ne-a dat nouă, tinerilor, sarcina și fericirea de a purta numele său de familie. Ne numim ca și partidul nostru Comunist — Uniunea Tineretului Comunist.Să ne unim eforturile pentru a da conținut și mai profund tinereții noastre revoluționare, pentru a răspunde fiecare la locul său de muncă, așa cum se cuvine, marilor virtualități pe care pămîntul românesc le încearcă în noi, în acești ani luminoși cînd istoria arată că a fi tînăr azi în România înseamnă a fi tînăr intr-adevăr.

o să aibă rezultate bune, bucate mai multe, că dacă activează și la cămin, cîntă și joacă pe scenă, Ia serbările tineretului, satul nostru trăiește o viață mai veselă, mai frumoasă.Organizația noastră U.T.C. acordă de aceea mai multă a- tenție pregătirii politice a tinerilor, organizării unei activități culturale frumoase, bineînțeles ținînd cont de cunoștințele, de vîrsta și preocupările lor. La căminul cultural se țin expuneri interesante ca de exemplu: „Calitatea de membru U.T.C.'*, „Despre comportarea civilizată a tineretului*', „Munca — o chestiune de glorie și eroism**. Organizăm cu tinerii noștri și alte activități ca: seri literare, seri de dans și șezători culturale.Sîntem convinși — a spus în încheiere vorbitorul — că trebuie să întărim munca politică, să organizăm mai multe activități cu ocazia cărora să vorbim tinerilor despre succesele obținute de poporul nostru sub conducerea partidului, despre viitorul fericit al tinerilor și contribuția pe care trebuie să și-o aducă a- ceștia în toate ramurile de activitate, să folosim mai mult formele tinerești în a- tragerea lor Ia munca și viața organizației noastre.Eu vă promit că am să le spun tinerilor uteciști din comuna Biertan toate învățăturile și experiențele noi pe care le-am auzit la Congresul nostru și că vom ține seama de ele, pentru ca munca noastră în rîndul tineretului să dea rezultate tot mai bune.

Organizația noastră cultivă în rîndul tineretului universitar profunde convingeri comuniste, dragostea și atașamentul față de partid, respectul față de trecutul de luptă revoluționar al poporului și realizările obținute în făurirea socialismului.Studențimea țării dovedește o matură răspundere față de învățătură, o permanentă preocupare pentru însușirea la un înalt nivel a specialității a- lese, manifestă o atitudine înaintată și o comportare demnă în toate împrejurările vieții.In continuare vorbitorul a spus : Cuvîntul plin de căldură și dragoste părintească rostit de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, adresează tineretului studios chemarea de a învăța necontenit, de a-și dedica toate forțele însușirii științei și culturii, de a pătrunde tot mai a- dînc în universul minunat al cunoașterii.Organizația noastră consideră îndatorirea sa de onoare de a desfășura o astfel de 

activitate, încît în rîndurile tuturor studenților să cîștige o adeziune deplină adevărul că pentru a progresa zi de zi în dobîndirea unor cunoștințe temeinice și vaste este necesar un efort personal susținut, dăruire de sine și hărnicie, neobosită căutare și receptivitate în fața imensului tezaur de cunoștințe acumulate de omenire.Important pentru noi este să vedem și cauzele unor neajunsuri, să stabilim cele mai eficiente măsuri pentru înlăturarea lor. Viața a arătat că aceste situații apar acolo unde nu există o preocupare permanentă din partea colectivelor respective, a organizațiilor U.T.C. și a asociațiilor studenților pentru promovarea u- nei atitudini combative, intransigente față de asemenea manifestări.Pornind de la faptul că procesul de învățămînt constituie principala cale pentru formarea politico-ideologică a viitorilor intelectuali, organizațiile U.T.C., pe baza experienței bogate dobîndite, trebuie să răspundă interesului larg pe care tineretul universitar îl manifestă pentru cunoașterea evenimentelor politice interne și internaționale.Consultînd în continuare masa de studenți, manifestînd inițiativă, apelînd la cele mai competente cadre, trebuie să organizăm mai multe activități, în forme variate și atractive, pentru a informa operativ și a explica pe larg problemele actuale, ale politicii partidului, fenomenele complexe ale dezvoltării social - politice contemporane.In cei zece ani de activitate, bucurîndu-se de îndrumarea și sprijinul permanent al organizațiilor U.T.C., asociațiile studenților au desfășurat o bogată activitate cultural-edu- cativă, sportivă și social-gos- podărească, au contribuit la creșterea și formarea cadrelor de specialiști cu înaltă calificare, dovedindu-și astfel viabilitatea, rolul însemnat pe care îl joacă în viața universitară.Lărgirea activității cercurilor științifice din care fac parte în prezent peste 15 000 studenți, organizarea periodică a conferințelor și semina- riilor naționale, a concursurilor formațiilor artistice, sporirea numărului de studenți trimiși la odihnă și îmbogățirea activității organizate în vacanțe, dezvoltarea turismului și excursiilor care cuprind anual peste 30 000 studenți •— sînt cîteva domenii în care a- sociațiile au dobîndit o experiență bună și care au întrunit adeziunea deplină a masei studenților.Am reținut din raport ideile și propunerile deosebit de interesante cu privire la activitatea cultural-artistică. îmi exprim convingerea că ele se
Cuvîntul de salut 

al tovarășului 
Radoje StefanovicVorbitorul a mulțumit în numele Comitetului Central al Uniunii Tineretului Iugoslav pentru invitația de a participa la cel de-al VIII-lea Congres al U.T.C. și a transmis salutul fierbinte al tineretului iugoslav.în continuare, vorbitorul a arătat că Uniunea Tineretului Iugoslav urmărește eu mult interes activitatea Uniunii Tineretului Comunist din România, contribuția importantă pe care tineretul român, îndrumat de P.C.R., o aduce prin munca sa în fabrici și uzine, pe șantiere, în cooperative agricole, instituții, în școli și facultăți, în toate domeniile construcției socialiste. Noi apreciem rezultatele pe care le obțineți, ne bucură în mod deosebit succesele tinerei generații din România frățească.Schimbul de experiență pe oare îl facem cu dv. cu acest prilej, ea și cu alte ocazii, este important și pentru faptul că avem aceleași țeluri fundamentale ca și organizația dv., avem în față ca țel construcția socialistă. Uniunea Tineretului Iugoslav — a spus în continuare vorbitorul — joacă un rol foarte important în viața social-economică a țării. Ca organizație educa- tiv-ideologică, Uniunea Tineretului contribuie la dezvoltarea dragostei față de muncă și a spiritului de răspundere, la întărirea normelor moralei socialiste și a concepției științifice despre lume, la adîncirea frăției, unității și a deplinei egalități în drepturi a naționalităților Iugoslaviei, la dezvoltarea spiritului internaționalismului proletar, pregătind tinerii să îndeplinească cu succes rolul de constructori și cetățeni ai societății socialiste.în condițiile creșterii neîntrerupte a forțelor socialiste în lume, sîntem astăzi martorii eforturilor pronunțate ale imperialismului și reacțiunii de a stăvili mersul ireversibil al istoriei folosind metodele

Cuvîntul
Viorica

delegată a organizației orășenești București a U.T.C.Am ascultat cu deosebită atenție raportul Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist care a făcut o amplă analiză activității desfă- 

vor bucura de aprecierea u- nanimă a tineretului. Asociațiile studenților vor trebui în viitor, cu ajutorul organizațiilor U.T.C., să acorde o a- tenție deosebită nivelului și conținutului de idei al activității cultural-educative, lărgirii sferei sale de cuprindere, pentru a oferi studenților multiple posibilități de întregire a cunoștințelor de cultură generală, de petrecere plăcută și utilă a timpului liber.Este cunoscut faptul că o perioadă îndelungată s-au manifestat serioase deficiențe în ceea ce privește modul în care asociațiile studenților și-au exercitat dreptul de control obștesc în cămine și cantine. Militînd cu perseverență pentru îndeplinirea acestei atribuții importante acordate de partid, asociațiile studenților trebuie să întărească controlul obștesc asupra felului în care este gospodărită baza materială și se acordă asistența medicală studenților. Aș dori să arăt că aceste probleme ca și altele care-și așteaptă rezolvarea, preocupă în mod serios Consiliul U.A.S.R.Consider că avem toate condițiile pentru ca Uniunea Tineretului Comunist, Uniunea Asociațiilor Studenților să aducă în viitor o contribuție sporită la formarea și educarea viitoarelor cadre ale economiei și culturii naționale.Permiteți-mi, să exprim de la această înaltă tribună hotă- rîrea studențimii —• schimbul de mîine al purtătorilor făcliei științei și culturii românești — de a-și dovedi prin competență, entuziasm și pasiune în muncă, patriotismul înalt, atașamentul profund față de partid și poporul muncitor.în încheierea cuvîntului său, tovarășul Mircea Ange- Iescu a spus: Cred că exprim și părerea delegaților la Congres dacă afirm că ceea ce caracterizează în tot mai mare măsură activitatea Uniunii Tineretului Comunist este îmbinarea armonioasă a caracterului său tineresc specific vîrstei membrilor organizației noastre, cu o competență sporită în abordarea și rezolvarea problemelor de muncă și viață ale tuturor, categoriilor de tineri. Din acest punct de vedere, actualul Congres marchează un moment important în activitatea Uniunii Tineretului Comunist.îmi exprim încă o dată convingerea că actualul nostru Congres, prin analiza profundă pe care o face întregii activități a Uniunii Tineretului Comunist, prin măsurile stabilite va contribui la ridicarea întregii munci de organizație la nivelul marilor sarcini pe care partidul le-a pus în fața organizației comuniste a tineretului din patria noastră.

colonialismului și neooolonia- lismului, impunînd războiul rece și intervențiile armate, exercitînd presiuni economice și politice, prin amestecul în treburile interne ale altor țări, prin politica promovată în diferite părți ale lumii exprimată în mod grav de agresiunea americană din Vietnam. De aceea este indispensabilă lupta tuturor forțelor progresiste pentru ca o- menirea să militeze pentru o politică de pace și coexistență, este indispensabilă lupta pentru a înlătura și stăvili posibilitatea influenței forțelor reacționare asupra relațiilor internaționale.Referindu-se la rolul tinerei generații în această luptă, vorbitorul a subliniat că mișcarea internațională progresistă de tineret reprezintă un element important în întărirea unității forțelor progresiste. Solidaritatea de luptă și ajutorul reciproc al tineretului progresist din lume, sprijinul acordat mișcărilor care luptă pentru eliberare națională și socială, cunoașterea reciprocă, schimbul de experiență și delegații, ca și alte forme ale activității comune reprezintă, după părerea noastră, cele mai importante elemente ale unității mișcării internaționale de tineret.Delegatul Iugoslav a subliniat lărgirea continuă a colaborării dintre țările noastre a cărei expresie o constituie și construcția împreună a Sistemului hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier. Rezultatele dobîndite de organizațiile de tineret din țările noastre în domeniul colaborării reciproce se află într-o permanentă creștere, îndeosebi în cursul ultimilor ani.Conducătorul delegației iugoslave a exprimat năzuința de a lărgi și mai mult aceste legături. El a adresat tineretului român urarea de a obține noi victorii în lupta pentru socialism.
tovarășei
Tănase

șurate în perioada dintre cele două Congrese și a reliefat sarcinile ce revin Uniunii Tineretului Comunist în mobilizarea întregului tineret la 

traducerea în viață a politicii Partidului Comunist Român.Organizația U.T.C. din câre fac parte activează în una din cele mai mari întreprinderi comerciale de stat ale țării, Magazinul Universal „București** din Capitală. O atenție permanentă a acordat organizația noastră îndeplinirii exemplare a sarcinilor ce stau în fața unităților noastre. Putem spune că tinerii din întreprinderea noastră muncesc cu entuziasm pentru a contribui la sporirea continuă a volumului de desfacere a mărfurilor, asigurarea unei deserviri exemplare a populației, realizarea de e- conomii și obținerea de beneficii peste plan.Organizația U.T.C. — spunea în continuare vorbitoarea — îndrumată de organizația de partid și-a îndreptat mai mult atenția spre mobilizarea tuturor tinerilor în întrecerea socialistă, urmărește felul cum ei îndeplinesc angajamentele luate și îi ajută în realizarea acestora.Analizele ce au avut loc în adunările generale ale U.T.C. pe probleme privind deservirea civilizată a consumatorilor, felul cum sînt realizate sarcinile de producție, întîl- niri cu tovarăși mâi în vîrstă care împărtășesc din experiența lor, atragerea tineretului la diferite activități cultural-educative se reflectă în

Oaspeți de ps»f* hotare la Congresul U.T.G.creșterea conștiinței acestora, în eforturile depuse de ei pentru deservirea exemplară a consumatorilor, în apărarea avutului obștesc.Biroul organizației U.T.C., împreună cu comitetul sindicatului, a organizat expuneri pe teme specifice de comerț, schimburi de experiență unde tinerii cu o pregătire superi-
Cuvîntul de salut 

rostit de
Edwin JamesVorbitorul a transmis Congresului și, prin acesta, tineretului român un salut călduros din partea Organizației Tineretului Progresist din Guyana Britanică.El s-a referit, în continuare la activitatea desfășurată de Organizația Tineretului Progresist, de tineretul Guyanei Britanice, în grele condiții, de represiune, pentru asigurarea unei reale independențe naționale, pentru progres social.Reprezentantul tineretului din Guyana Britanică și-a exprimat solidaritatea cu lupta eroică a poporului și tineretului vietnamez împotriva agresiunii americane. El a relevat necesitatea întăririi uni

Cuvîntul tovarășului 
Pavel Cristea

delegat al organizației regionale Galați a U.T.C.Sînt gălățean, locuitor al orașului întinerit prin munca harnicilor constructori. Ce a fost odinioară Țiglina? O rîpă cu case dărîmate, Azi e ca o floare ; peste 5 000 de harnici constructori au înălțat aici orașul siderurgiștilor gă- lățenl.La rezultatele obținute și-au adus contribuția șl cei aproape 1800 tineri constructori.Mergînd pe linia creșterii răspunderii față de calitatea lucrărilor și a termenelor de dare în funcțiune a blocurilor de locuințe, cît și pentru generalizarea experienței înaintate, în colaborare cu comitetul sindicatului și conducerea întreprinderii, organizația U.T.C. s-a ocupat de organizarea unor acțiuni care au dus la obținerea de rezultate tot mai bune. Numai în anul 1965 s-au organizat opt schimburi de experiență, numeroase simpozioane și expuneri pe teme tehnice cu care prilej inginerii, tehnicienii și muncitorii fruntași în producție, cu o bogată activitate pe șantierele de construcții, au împărtășit din metodele bune folosite în muncă.Pe șantierele noastre au fost inițiate și puse în apli

oară au împărtășit cșlor cu rezultate mai slabe metodele lor de muncă, ceea ce a contribuit la îmbogățirea cunoștințelor profesionale ale tinerilor, la generalizarea experienței pozitive pe probleme cum sînt cunoașterea caracteristicilor produselor, a modului lor de folosire și întreținere, creșterea simțului de răspundere față de bunurile materiale, păstrarea și conservarea lor.Cultivînd în rîndul tinerilor din întreprih’derea noastră dragostea față de profesiunea aleasă, stimulînd și popu- larizînd tot ceea ce este nou și înaintat în munca uteciști- lor, biroul organizației noastre a contribuit la creșterea numărului de tineri care constituie exemplu în modul cum deservesc cumpărătorii.In încheierea cuvîntului, vorbitoarea a spus :Sînt întru totul de acord cu indicația cuprinsă în Raportul C.C. al U.T.C. cu privire la necesitatea de a continua activitatea pentru dezvoltarea în conștiința tinerilor, a răspunderii, a exigenței față de propria comportare, pentru ca fiecare să simtă din plin că prjh munca sa, ori cît de modestă ar fi, contribuie la creșterea bunăstării și fericirii poporului, obiectiv e- sențial al întregii politici a partidului și statului nostru.

Mă angajez,. în numele tinerilor din întreprinderea noastră ea în întîmpinarea marelui eveniment din viața partidului șl a întregului nostru popor, cea de a 45-a aniversare de la crearea P.C.R., să nu precupețim nici un efort pentru a contribui la realizarea, lună de lună, a sarcinilor de plan.

tății de acțiune/pentru zădărnicirea uneltirilor cercurilor agresive imperialiste, împotriva colonialismului șl neoco- lonialismului, pentru pace, independență Națională, democrație și dreptate socială.Noi, în Guyana Britanică — a spus în încheiere vorbitorul —- urmărim cu bucurie succesele pe care le dobîndește poporul român, condus de Partidul Comunist. Aceste succese, care întăresc forțele progresului și pădii, le cdifcideram ca propriile noastre victorii. Dorim tineretului României noi realizări remarcabile în munca pe care o desfășoară, pentru înflorirea și prosperitatea patriei sale.

care metode noi de muncă care au dat un ritm nou construcțiilor de locuințe. în rîndul' acestora se înscrie Inițiativa tinerilor din brigăzile complexe care constă în „Montarea panourilor prefabricate de fațadă odată cu turnarea structurii".Pentru ca tinerii să poată aplica cu pricepere procedeele moderne de lucru, să obțină lucrări cu parametri calitativ superiori și la termenele stabilite, organizațiile U.T.C. au ajutat în mobilizarea lor la cursurile de ridicare a calificării profesionale organizate în cadrul întreprinderii. Organizațiile U.T.C. au făcut propuneri conducerii șantierelor pentru a recomanda pe cei mai buni tineri ingineri și tehnicieni ca lectori la aceste cursuri.în prezent activitatea organizației U.T.C. — a spus în continuare vorbitorul — este orientată spre creșterea exigenței de care trebuie să dea dovadă tineretul pentru gospodărirea și folosirea materialelor de construcții, pentru îngrijirea și exploatarea rațională a mașinilor și utilajelor, pentru îritărirea disciplinei în producție.

Sub conducerea organizațiilor de partid, tineretul participă cu tot elanul și entuziasmul său caracteristic la traducerea în fapte a sarcinilor reieșite din expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din construcții.în încheiere vorbitorul a spus: Am luat cunoștință cu mare interes de reglementările pe care le aduce structurii organizatorice a U.T.C. proiectul de Statut al organizației noastre. Pentru noi, cei care lucrăm pe șantierele de construcție, prevederile Statutului vor permite tinerilor
Cuvîntul de salut 

al tovarășului
LaszloDupă ce a transmis urări de succes lucrărilor Congresului, conducătorul delegației Uniunii Tineretului Comunist din R. P. Ungară a spus: Tineretul maghiar urmărește cu atenție munca eroică a tine- 

retulul din țările socialiste frățești — printre care și Republica Socialistă România — consacrată apărării păcii, victoriei socialismului și comunismului.Cu prilejul acestui însemnat bilanț al tineretului din Republica Socialistă România, am aflat cu bucurie despre minunatele realizări dobîndite de tineretul român, de Uniunea Tineretului Comunist, sub conducerea Partidului Comunist Român, realizări care sînt oglindite în Raportul de activitate al Comitetului Central, și în discuții.Tineretul maghiar este un participant activ la lupta pe care tineretul progresist din întreaga lume o duce pentru
Cuvîntul tovarășului 

Oană Constantin 
delegai al organizației regionale Ploiești a U.T.C.Organizația regională Ploiești a Uniunii Tineretului Comunist, — a spus vorbitorul — se prezintă la Congresul al VIII-lea al organizației noastre, mai puternică, cu o capacitate politică și organizatorică mult sporită. Sub conducerea permanentă a comitetului regional de partid, organizația noastră regională— care numără peste 162 000 de uteciști — și-a orientat întreaga activitate spre educarea comunistă a tinerilor, pentru sporirea participării lor, alături de ceilalți oameni ai muncii, la îndeplinirea sarcinilor stabilite de partid.In numeroase organizații ale Uniunii Tineretului Comunist, — arăta vorbitorul — cum sînt cele de la Uzina de utilaj petrolier din Tîrgoviște, Rafinăria Ploiești, Uzina Mecanică Sinaia, Cimentul Fieni și multe altele, popularizarea sarcinilor de producție, dezbaterea în adunări generale, în ședințe cu activul a unor aspecte legate de comportarea tinerilor în producție, de răspunderea cu care lucrează, stimularea opiniei colective împotriva manifestărilor de încălcare a disciplinei, sînt preocupări permanente și asigură eficiență activității desfășurate. Sînt întrutotul de acord cii aprecierea făcută în Raportul Comitetului Central, că asemenea acțiuni trebuie generalizate,_ acordînd însă o atenție sporită conținutului lor educativ. Consider că este necesar să ajutăm mai mult organizațiile Uniunii Tineretului Comunist din întreprinderi pentru a înțelege mai clar a- tribuțiile lor, deoarece uneori se ocupă de prea multe probleme, unele dintre ele cu caracter organizatoric-adminis- trativ, care nu intră în competența lor.Comitetul regional Ploiești— a spus în continuare vorbitorul — a acumulat o bună experiență în selecționarea, creșterea și pregătirea temeinică a cadrelor. Sprijinul nostru de nădejde îl constituie miile de activiști care lucrează direct în organizațiile Uniunii Tineretului Comunist, participă efectiv la organizarea activității cu tineretul. 

din toate punctele de lucru — uneori situate la zeci de kilometri unul de altul — să desfășoare acțiuni potrivit condițiilor de muncă și preocupărilor tinerilor, vor face să crească răspunderea organizațiilor de bază pentru educarea comunistă a tinerilor.în numele tinerilor constructori din orașul Galați asigurăm Congresul că organizația noastră, a U.T.C., va ști să-și respecte cuvîntul dat și va mobiliza toți tinerii constructori să execute lucrări la nivelul cerințelor cerute de principalul beneficiar — poporul.

Patakiun viitor mai fericit), pentru o viață pașnică — a spus în continuare vorbitorul. împreună cu frații și prietenii noștri participăm cu toate forțele la această luptă.Aceasta se reflectă și în

larga acțiune pe care o desfășoară în prezent tineretul maghiar împotriva agresiunii imperialiștilor americani în Vietnam. „Să condamnăm imperialismul!“ — aceasta este lozinca cu care milioanele de oameni dezaprobă agresiunea.Sîntem convinși că prin unitate, înmulț.indu-ne eforturile, vom zăgăzui extinderea războiului.Salutînd Congresul al VIII- lea al U.T.C. din Republica Socialistă România, ne exprimăm, de asemenea, dorința să obțineți succese și mai mari în dezvoltarea economiei și culturii patriei dumneavoastră, pentru victoria socialismului și comunismului.

Considerăm că este fertilă atît pentru munca noastră, cît și a Comitetului Central aprecierea din Raport de a organiza permanent, în mod diferențiat, instruirea cadrelor, în funcție de specificul sectoarelor în care acestea activează cu tineretul.în formarea și dezvoltarea la activiști a înaltelor calități morale și politice, deosebit de utilă, bogată în învățăminte și plină de semnificații a fost expunerea „Profilul politic și moral al activistului utecist", ținută în fața tuturor activiștilor din regiunea noastră de un membru al biroului comitetului regional de partid. Comitetul regional U.T.C. a inițiat și generalizat dezbaterea cu activiștii a unor teme despre frumusețea și răspunderea muncii de activist al Uniunii Tineretului Comunist. Propun ca asemenea dezbateri să-și găsească tot mai mult locul în programele de pregătire a activiștilor.Consider de o deosebită importanță pentru cadrele noastre, pentru activitatea întregii organizații sublinierea din Raportul Comitetului Central, ca activiștii să se afle în mijlocul tinerilor după orele de lucru sau de curs. Trebuie să recunoaștem că unii activiști merg puțin la acțiunile organizate cu tinerii, stau prea mult în ședințe. E necesar să fie bine studiată această problemă în strînsă legătură cu măsurile care se impun a fi luate.în încheierea cuvîntului, tovarășul Constantin Oană a spus : Manifestîndu-mi deplinul acord cu proiectul de Statut, îmi exprim în același timp convingerea că, prin conținutul său, creează cadrul prielnic îndeplinirii cu succes a sarcinilor mari pe care partidul le-a pus în fața Uniunii Tineretului Comunist în actuala etapă de dezvoltare a țării noastre.Cuvintele pline de grijă părintească, aprecierile calde pătrunse de dragoste pentru generația noastră tînără și organizația sa revoluționară, cuprinse în salutul Comitetului
(Continuare in pag. a Vl-a)



L VIII-LEA CONGRES AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
(Urmare din pag. a V-a)Central al Partidului Comunist Român, adresat Congresului de tovarășul Nicolae Ceau- șescu, sînt pentru tinerii plo- ieșteni, ca pentru întregul tineret, un îndemn de a-și înzeci eforturile și a-și dărui în

Cuvîntul tovarășului 
Gheorghe Precupaș 

delegat al organizației regionale Banat a U.T.C.Sînt mecanizator la gospodăria agricolă de stat Nădlac, ale cărei pămînturi se întind în mănoasa cîmpie a Banatului, unde se face vestita pîine de Pecica. Tovarășii mei de muncă, mecanizatori și zooteh- nicieni mi-au dat însărcinarea să aduc Congresului urarea de succes deplin și să vă asigur că prin munca noastră vom contribui cu toate forțele la îndeplinirea obiectivelor din vastul program elaborat de cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român.Aprecierile și îndemnul cald, părintesc cuprinse în cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu m-au entuziasmat și voi transmite acest entuziasm tuturor celor ce mi-au acordat încrederea de a-i reprezenta aici.Gospodăria agricolă de stat Nădlac se specializează în creșterea animalelor și cultura cerealelor, cea mai mare parte din suprafață fiind repartizată porumbului. în aceste două sectoare își desfășoară activitatea și tinerii noștri, majoritatea lor fiind mecanizatori. Anul trecut, pămîntul nostru a produs aproape 6 000 kg porumb boabe la hectar. La recoltare, grămezile de știuleți erau parcă o mare de aur. Am avut parcele de pe care am obținut peste 10 000 kg boabe la hectar.în continuare, vorbitorul s-a oprit la formele și metodele folosite de organizația U.T.C. din care face parte, în munca de educare a tineretului.Așa cum se obișnuiește, la
Cuvîntul de salut 

rostit de
Bou-Akl Ioseph

Cuvîntul de salut 
rostit de 

Hakola Voitto
Conducătorul delegației U- niunii Tineretului Democrat din Liban a subliniat că tinerii libanezi urmăresc cu bucurie, cu viu interes, realizările poporului român pe drumul construirii socialismului, considerînd aceste realizări un sprijin activ, prețios dat cauzei păcii și libertății popoarelor.Relevînd, în continuare, că poporul și tineretul libanez înfierează cu hotărâre intervenția americană împotriva poporului vietnamez, vorbitorul a spus :Agresiunea americană în Vietnam a stîrnit protestul tuturor forțelor păcii și progresului din lume. Tineretul nostru sprijină fără rezerve lupta eroică a poporului vietnamez, se solidarizează cu el pentru realizarea aspirațiilor de libertate. Poporul vietnamez are dreptul sfînt de a-și hotărî singur soarta.

Cuvîntul tovarășei 
Ileana Iliescu

delegată a organizației regionale Ploiești a U.T.C-în cuvîntul său vorbitoarea a spus:în zilele noastre se înfăptuiesc năzuințele visate de cei mai luminați dintre cărturarii și artiștii noștri de-a lungul deceniilor. Cele mai de preț realizări ale culturii, cele mai mărețe plăsmuiri artistice se întorc la cei care le-au făurit și le-au așteptat.Creația artistică a anilor socialismului are un sens major, se îndreaptă către popor și este așteptată de acesta. Ea contribuie la formarea conștiinței omului nou, îi înaripează activitatea spre noi și îndrăznețe înfăptuiri. Creatori vîrstnici și tineri, avem drept călăuză indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la întîlnirea conducătorilor de partid și de stat cu oamenii de cultură și artă: „Sîntem 
pentru o artă realistă, expresie 
a societății noastre socialiste, 
pentru o artă care prin opti
mismul și robustețea ei, să 
reprezinte timpurile noastre și 
în care să vibreze viața și as
pirațiile poporului român".Pentru noi, tinerii artiști, cunoașterea politicii partidului nostru, legătura permanentă cu viața și creația artistică a poporului, înțelegerea izvoarelor realiste ale artei autentice constituie terenul fertil pe care ne îmbunătățim necontenit mijloacele de expresie artistică. Pe această cale teatrele 

treaga forță clocotitoare a inimilor tinere, luptei pentru înfăptuirea istoricelor hotărîri elaborate de Congresul al IX-lea al Partidului pentru continua înflorire a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.

începutul fiecărei campanii, în adunările generale deschise ale organizației U.T.C. am dezbătut cu tinerii sarcinile ce ne reveneau pentru realizarea planului de producție, stabilind concret cum trebuie să activeze grupele U.T.C. din brigăzi. Nu ne-am mulțumit numai să-i informăm pe tineri despre obiectivele generale ale planului. Am organizat consultări mai largi cu muncitori cu experiență.Ne-am îndreptat, de asemenea, atenția spre întărirea rolului și a influenței grupelor U.T.C. din brigăzi, pentru că, în condițiile campaniilor a- gricole, aici se mută centrul întregii munci politice a organizației U.T.C.în zootehnie ne-am adus contribuția la rezolvarea unei probleme de mare importanță care a preocupat și preocupă conducerea gospodăriei— aceea a permanentizării tinerilor din acest sector. Am început prin a-i atrage la activitățile noastre culturale, la sport, i-am invitat la adunări generale deschise ale organizației U.T.C. Prin întreaga noastră activitate, am căutat să le cultivăm dragostea față de unitatea în care lucrează, interesul de a se califica în zootehnie.Sîntem conștienți că rezultatele puteau fi mai bune — a spus în încheiere vorbitoarea— că avem posibilitatea și trebuie să îmbunătățim în continuare formele și metodele noastre de muncă. Și o vom face în viitor cu perseverență și pasiune.

Vorbitorul a înfățișat apoi unele aspecte ale luptei tineretului libanez, ale activității Uniunii Tineretului Democrat din Liban.Tineretul libanez — a relevat el — își intensifică fără încetare lupta pentru realizarea unității forțelor progresiste din țara noastră. El sprijină Frontul partidelor și personalităților progresiste, format în ultima vreme, care reunește forțele cele mai largi populare în lupta împotriva neocolonialismului și dominației capitalului monopolist, pentru o politică de neutralitate pozitivă, pentru strînse legături cu țările socialiste și diferitele țări arabe, pentru o politică de coexistență pașnică, de pace.în încheierea cuvîntului său, vorbitorul a urat parti- cipanților la Congres, tineretului român succese în îndeplinirea programului celui de-al IX-lea Congres al P.C.R.

noastre muzicale, interpreții noștri, printre care foarte mulți sînt tineri, au obținut în ultimii ani însemnate realizări apreciate de marele public din țară și de peste hotare.Aceste succese ne obligă Ia o permanentă lărgire a orizontului politic-ideologic, prin cunoașterea tezaurului culturii naționale și universale, la o temeinică pregătire ideologică, la găsirea celor mai potrivite forme de exprimare în artă.în Raportul C.C. al U.T.C. s-a subliniat că formarea dis- cernămîntului critic, necesar sesizării neajunsurilor unor lucrări și experimente, trebuie să constituie una din sarcinile principale ale organizațiilor U.T.C. din instituțiile artistice. Pe noi, toți cei ce lucrăm în domeniul artei, creatori și in- terpreți, aceste sarcini trebuie să ne mobilizeze deoarece, sub masca noutății, pot să se infiltreze și experimente pseu- doartistice.Or, noi, tinerii, receptivi la tot ceea ce este nou, trebuie să privim, așa cum ne învață partidul, cu discernă- mînt, să nu ne rătăcim pe poteci străine de artă. Adevăratul spirit contemporan înseamnă găsirea unor mijloace de expresie artistică originale, corespunzătoare evoluției istorice a artei noastre naționale, profund umanistă și tocmai de aceea viabilă.

Cuvîntul de salut 
al conducătorului delegației 

Organizației Tineretului
Popular din IranCongresul vostru s-a deschis odată cu apariția. florilor primăverii. Acest fapt este mai mult decît simbolic. Voi sînteți primăvara acestei țări care, datorită socialismului, și-a dobîndit o prospețime vie, o tinerețe veșnică.în continuare, vorbitorul s-a referit la drumul parcurs de poporul român în lupta sa pen. tru libertate și progres social, la succesele României socialiste El a menționat importanta contribuție a tineretului la munca încununată de succese a poporului român, constructor al vieții noi socialiste.La noi în Iran — a spus vorbitorul — echinoxul primăverii este sărbătorit de mii de ani ca ziua de începere a anului nou. Tinerii noștri ar dori și ei să sărbătorească aceste zile în bucurie și veselie. Ar dori și ei să sărbătorească a- ceste zile bucurîndu-se de dreptul la muncă, la odihnă, la învățătură, fără acea grijă apăsătoare a zilei de mîine, fără teama de un viitor necunoscut și nesigur. Dar pentru mulți tineri și tinere din Iran acesta nu este decît un vis.Delegatul iranian a înfățișat tabloul vieții tineretului și poporului său, problemele dificile cărora trebuie să le facă față tînăra generație. Vorbito
Cuvîntul de salut 

al tovarășului 
Jan Mortensen

Cuvîntul tovarășului 
Ion Popescu

delegat al organizatei regionale Banat a U.T.C.Doresc — a spus vorbitorul — să vă transmit un călduros salut din partea organizației comuniste de tineret din

Danemarca. Sîntem bucuroși că ne aflăm printre dv. Este o cinste pentru noi să participăm la al VIII-lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist din România.Vorbitorul s-a referit, în continuare, la necesitatea unirii forțelor tineretului din întreaga lume în lupta pentru apărarea păcii, pentru încetarea agresiunii americane în Vietnam. El a relevat că tineretului din Europa îi revine un rol important în zăgăzuirea uneltirilor cercurilor agresive imperialiste.Relatînd, apoi, despre lupta organizației comuniste de tineret din Danemarca, a tineretului danez pentru pace, împotriva cursei înarmărilor, vorbitorul a arătat că acțiunile îndreptate spre preîntîm- pinarea unui război termo-
Cuvîntul tovarășului 

Ludovic Repasi 
delegat al organizației regionale Hunedoara 

a U.T.CEste o mare cinste pentru mine ca de la această înaltă tribună să aduc Congresului al VIII-lea al U.T.C. mesajul tinerilor mineri din Valea Jiu

rul s-a referit la represiunile îndreptate împotriva forțelor democratice.Chiar în momentul acesta, a spus el, o gravă amenințare apasă asupra a 8 patrioți înflăcărați, majoritatea tineri, membri ai partidului Tudeh din Iran. Tineretul Popular din Iran cere sprijinul tuturor tinerilor din lume ca prin acțiuni de solidaritate să fie salvată viața acestora.Vorbitorul a spus apoi :Tineretul Popular din Iran sprijină din toată inima eroica luptă a poporului și tineretului vietnamez împotriva imperialismului yankeu, dușmanul principal al independenței și libertății popoarelor. Organizația noastră și-a afirmat solidaritatea, în diferite forme, cu toți tinerii din țările Orientului apropiat și mijlociu în lupta împotriva proiectatului „Pact islamic", de inspirație imperialistă, cu tinerii din numeroase țări ale lumii.Sîntem ferm convinși că ceea ce unește tineretul în idealurile lui pentru socialism, pace și progres, în lupta împotriva imperialismului, te- roarei și reacțiunii, este mai puternic decît orice.Vorbitorul a încheiat expri- mînd tineretului român urarea de a obține noi și noi realizări.

nuclear se bucură de participarea unor cercuri din ce în ce mai largi ale tinerei generații. în aceeași ordine de idei, 

el a scos în evidență îngrijorarea pe care o provoacă în masele largi din Danemarca pericolul reînvierii revanșis- mului și militarismului în Germania occidentală.în încheierea cuvîntului său, reprezentantul organizației comuniste de tineret din Danemarca a spus :Ne bucurăm că putem cunoaște și cu acest prilej aspecte ale dezvoltării economice și politice a României, marile realizări dobîndite în construirea socialismului în țara dumneavoastră. Am considerat și considerăm succesele României ca și ale celorlalte țări socialiste, drept propriile noastre succese, ca o contribuție uriașă la progresul general al omenirii, la cauza păcii și libertății popoarelor.

lui și să mulțumesc din toată inima partidului pentru minunatele condiții de viață și de muncă create.Raportez Congresului că bri

gada în care lucrez, formată în mare parte din tineri, și-a îndeplinit în șesenal, lună de lună, sarcinile de producție iar în acest an a dat peste plan economiei naționale 250 tone cărbune.Lucrez ca miner la Exploatarea Lonea de 7 ani și sînt mîndru de meseria pe care mi-am ales-o. Noi, tinerii mineri, urmăm cu devotament pilda și cuvîntul comuniștilor, al generației de mineri vîrstnici. Ei ne înconjoară cu căldură părintească, ne împărtășesc cu drag tainele muncii din adîncuri, ne învață să prețuim trecutul glorios al clasei muncitoare, al minerilor din Valea Jiului.Pentru cunoașterea de către toți tinerii a acestor glorioase tradiții revoluționare noi organizăm în colaborare cu comitetul sindicatului expuneri, simpozioane, concursuri „Cine știe, răspunde", întîlniri cu minerii vîrstnici, martori ai frămîntărilor din trecutul de luptă. Toate acestea au o puternică înrîurire asupra tînă- rului miner, îi dau posibilitatea să înțeleagă transformările care în anii socialismului au făcut din Valea Jiului un ținut al muncii libere, demne, prețuite de întregul popor.Folosind diferite forme în munca de educație noi le îmbinăm cu o activitate concretă cu fiecare tînăr pentru a cunoaște sarcinile de plan ale

Tinerilor noștri le sînt scumpe țelurile politicii partidului, ei manifestă o adîncă sete pentru a cunoaște și a-și 

însușl directivele și hotărîrile Partidului Comunist Român, programul său care a fost, este și va fi întotdeauna și programul de muncă și luptă al tinerei generații. Una din preocupările de seamă ale organizației U.T.C. este înarmarea tineretului cu cunoașterea politicii științifice a partidului nostru, a documentelor sale — modele de analiză profund realistă a fenomenelor vieții sociale, de aplicare creatoare a învățăturii mar- xist-leniniste.Așa cum se arată și în Raport, un rol mult mai însemnat în pregătirea politico-ideologi- că a tînărului îl vor avea în viitor adunările generale ale organizațiilor U.T.C. în cadrul cărora se vor dezbate probleme fundamentale ale politicii partidului nostru, ale activității organizațiilor și uteciștilor. Desigur, nu numai prin adunările generale vom rezolva sarcina de mare răspundere a pregătirii politico-ideologice a tinerilor. Se cer organizate în continuare cu mai multă consecvență acele activități a căror eficiență a verificat-o și o verifică în permanență munca și viața noastră. în acest scop, va trebui să avem în permanență în atenție sarcina de a reflecta mai complet gama bogată de preocupări, particularitățile profesionale și de vîrstă ale tinerilor, să solicităm ajutorul în conceperea și desfășurarea muncii de propagandă a celor mai competente cadre, să asigurăm participarea activă a tinerilor la dezbaterile și acțiunile ce le organizăm. Este necesar, pentru aceasta, ca toate organele U.T.C. să considere o îndatorire permanentă a lor consultarea maselor largi de tineri, să-i antreneze 

brigăzii, ale sectorului. în a- celași timp ajutăm tinerii să-și îndeplinească angajamentele luate, să-și însușească în cele mai bune condiții complexa meserie de miner.Organizația noastră se ocupă cu grijă ca fiecare tînăr să-și cunoască sarcinile de plan și-l ajută să pună în discuție problemele locului de muncă, să vină cu propuneri, să-și ia angajamente mobilizatoare în întrecerea socialistă. Urmărim, de asemenea, împreună cu grupa sindicală, ca propunerile făcute de tineri să prindă viață, îi informăm cu regularitate de rezolvarea lor.Experiența obținută — a spus vorbitorul în încheiere — ne-a arătat că și pe viitor este necesar ca munca politică să fie permanent legată de cerințele producției — să continuăm a îmbunătăți disciplina în subteran, sub toate aspectele, punînd accent pe respectarea strictă a normelor de tehnica securității în exploatarea zăcămîntului de cărbune.Consider că și în viitor în activitatea desfășurată de organizația noastră, de celelalte organizații U.T.C. din Valea Jiului trebuie să ne preocupe îmbunătățirea muncii de educare comunistă a tineretului, să desfășurăm acțiuni mai diferențiate, mai atractive, capabile să influențeze formarea fiecărui tînăr miner.

în pregătirea lor și în dezbateri vii, pasionante.Referindu-se la unele activități șl metode de lucru fo

losite în munca de propagandă, tovarășul Ion Popescu a spus în continuare. Este știut că în orice domeniu, dar mai ales în munca de propagandă — problemele de formă, metodă de lucru, modul de a concepe o activitate devin — și datorită specificului vîrstei căreia i se adresează — probleme de conținut. Ca atare, consider că îmbunătățind în conținut și formă activitățile noastre, vom asigura o eficiență ridicată muncii ideologice, vom asigura o combativitate politică sporită organizațiilor U.T.C., membrilor lor.
Pornind de la realitatea fe

ricită, că practic toți tinerii 
țării au avut șansa istorică să 
se nască în anii luminoși ai 
socialismului — va trebui ca 
munca de însușire de către 
tineri a politicii partidului 
nostru, să o împletim strins 
cu cunoașterea de către ei a 
tradițiilor progresiste de 
luptă ale poporului, ale clasei 
muncitoare condusă de partid. Tinerii patriei noastre sînt mîndri că sînt fiii unui popor harnic și talentat cum este poporul român, autor al unei culturi și a unei civilizații profund originale, care îmbogățește tezaurul umanității. Ei sînt mîndri că în întreaga sa istorie poporul nostru a făcut întotdeauna dovada — plină de pilduitoare semnificații — a eroismului său, a înălțătoarei sale dragoste față de patrie, a răspunderii față de destinele ei. Iată dece noi con
siderăm o îndatorire de o- 
noare să-i ajutăm pe tineri 
să cunoască paginile de glorie 
pe care Ie-a scris, nu o dată 
cu singe poporul român în 
zbuciumata și eroica sa isto
rie. Din ele, tinerii noștri, 
cele mai proaspete vlăstare 
ale poporului român, trebuie 
să primească ca pe o sevă sen
timentul înalt al demnității 
naționale, dragostea pentru 

ființa patriei și pentru limba 
ei, pentru trecutul ei milenar 
și pentru viitorul ei de aur.Pentru fiecare tînăr să constituie motivul unei vibrații adinei gîndul că trăiește și muncește pe meleagurile unde odinioară Mircea cel Bătrîn, Ștefan cel Mare sau Mihai Viteazu au înscris pagini de vitejie și eroism în lupta pentru independența patriei, că trăiește pe pămîntul unde Horia sau Tudor Vladimires- cu s-au ridicat la luptă împotriva asupritorilor, slujindu-și cauza fără ezitare, cu prețul propriei lor vieți, unde un Bălcescu, revoluționar patriot, a crezut și luptat pentru viitorul însorit al țării, unde revoluționarii progresiști — militanți pentru Unire — s-au jurat „să nu se logodească pînă nu se cunună țara". Și, mai a- 
les, va trebui să le facem cu
noscute tinerilor nepieritoarele 
fapte de înalt eroism și de
votament pentru cauza po
porului pe care le-au înscris 
pentru definitiva memorie a 
timpului și a istoriei, cei mai 
buni fii ai acestei țări, comu
niștii, precum și urmașii lor 
demni, căliți Ia școala bătălii
lor de clasă, conduse de 
partid — uteciștii.Sîntem convinși că, astfel, vom ajuta tineretul să înțeleagă mai bine lupta ș4 înfăptuirile de azi ale poporului român, semnificația și prețul lor istoric, că vom sădi în conștiința tinerilor mîndria înaltă a acestor realizări, dragostea nețărmurită pentru România socialistă și pentru făuritorii ei.In continuare, vorbitorul a spus : o îndatorire de seamă a Uniunii Tineretului Comunist este aceea de a contribui la formarea unui tineret multilateral pregătit, cu o concepție științifică despre lume și viață, cu un bogat orizont de cultură generală, cu o maximă receptivitate la tot ce este nou și înaintat, în scopul însușirii marilor cuceriri la care a ajuns gîndirea și creația umană.Referindu-se la munca de educație estetică, vorbitorul a spus : printr-un complex de activități, folosind formele cunoscute — unele citate în Raport și în cuvîntul unor delegați — căutînd în permanență altele noi să ajutăm ti
nerii să pătrundă cît mai pro
fund conținutul operelor pe 
care le-au cunoscut nemijlocit, 
să ne ocupăm de cultivarea 
cu consecvență a spiritului 
critic, a discernămîntului es
tetic înalt. Școala de formare a criteriilor și gustului o re

Conducătorul delegației finlandeze a adresat celui de-al VIII-lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist din România un fierbinte salut. El a subliniat importanța pe care Liga Democratică a Tineretului Finlandez o atribuie contactelor și legăturilor cu tineretul din România ca și din alte țări.Vorbitorul a subliniat că Congresul U.T.C. este o vie expresie a participării entuziaste a tineretului la construcția socialistă, a conștiinței responsabilităților ce îi revin în diferitele domenii de activitate. Construcția socialismului, marile posibilități pe care ea le-a creat genera
Cuvîntul de salut 

al tovarășului 
Pascual Latronicoîn numele tinerilor comuniști din Uruguay, vorbitorul a adresat Congresului, tineretului român, un salut călduros și urări de noi succese în munca creatoare pentru construirea socialismului în România.Conducătorul delegației tineretului Uruguayan a vorbit apoi participanților la Congres despre aspecte ale situației și luptei tinerei generații din Uruguay. El a arătat că oamenii muncii, tineretul muncitor Uruguayan își intensifică lupta pentru stăvilirea ofensivei monopolurilor străine și a oligarhiei autohtone, care încearcă să arunce noi poveri pe umerii poporului. în acest sens, amintind despre eșuarea tentativelor reacțiunii de a lichida mișcarea sindicală, tentativă eșuată ca urmare a grevei generale din octombrie 1965, vorbitorul a arătat că în ultima vreme s-a dezvoltat unitatea largă de acțiune a muncitorimii iar în jurul a- cesteia se creează un tot mai puternic front al forțelor de stînga.Tineretul Comunist din Uruguay, sub conducerea sigură a partidului comunist — a spus

Cuvîntul tovarășului 
Constantin Stoica 

delegat al organizatei regionale Suceava 
a U.T.C.în cuvîntul său, vorbitorul a arătat: Putem raporta cu mîndrie Congresului că și tineretul regiunii noastre, alături de ceilalți oameni ai mun

prezintă, bineînțeles, însușirea valorilor verificate ale culturii naționale și universale, care trebuie neîncetat popularizate, alături de cele mai bune creații ale literaturii noastre contemporane. De la Neculce la Sadoveanu, de la Eminescu la Arghezi sau Blaga, de la Grigorescu și Luchian, pînă la Brâncusi sau Pallady, scara valoriloi culturii românești pînă în momentul contemporan, trebuie urcată cu perseverență de tineri, ea fiind un nesecat izvor de frumos. Cu mai multă atenție să-i ajute organizațiile U.T.C. pe tineri în înțelegerea fenomenelor noi din arta contemporană, să-i înarmeze prin formele specifice activității noastre cu criterii estetice ferme, ajutîndu-i să discearnă ceea ce e valoros și durabil, respingînd tot ce este 
străin concepțiilor noastre, ce 
nu corespunde viziunii noastre 
științifice, marxist-leniniste, 
asupra vieții și societății.în Raportul Comitetului Central s-a arătat că se vor institui premii ale Uniunii Tineretului Comunist ce vor fi acordate scriitorilor în ale căror opere sînt reflectate cu talent și măiestrie artistică realitățile vieții noastre noi, munca entuziastă a poporului român, a tineretului pentru edificarea orînduirii socialiste. Aș dori să-mi exprim și eu bucuria că în anii noștri a crescut o generație de tineri scriitori de real talent, care s-au impus prin lucrări valoroase atenției iubitorilor de artă din țara noastră și de peste hotare. Așteptăm, în continuare, de la tinerii creatori, ca alături de scriitorii și artiștii cu mai multă experiență, să a- dauge noi opere, de o înaltă ținută artistică tezaurului culturii naționale, opere în care 
să pulseze puternic și autentic 
realitățile noastre socialiste în 
care să-și afle întruchiparea 
expresivă eroii zilelor noastre, 
idealurile nobile ale socialis
mului.în încheierea cuvîntului său, vorbitorul a spus : îmi exprim încrederea deplină că lucrările Congresului al VIII-lea al U.T.C. vor constitui un moment important în viața organizației, că hotărîrile pe care le va adopta Congresul vor duce la îmbunătățirea întregii noastre activități, la sporirea contribuției organizației noastre în educarea politică și morală a tineretului, la mobilizarea activă a tinerilor la traducerea în faptă a însu- flețitoarelor Directive stabilite de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român.

ției tinere, au descătușat energiile tineretului, au scos la iveală talentele sale.Oaspetele a exprimat vii mulțumiri pentru cordiala primire făcută delegației finlandeze la Congres.în continuare, vorbitorul a înfățișat preocupările actuale ale tineretului finlandez, subliniind în mod deosebit importanța recentelor alegeri parlamentare care au dovedit o deplasare a voturilor către partidele de stînga.în încheiere, oaspetele a rostit cuvinte calde, prietenești de salut la adresa Uniunii Tineretului Comunist, a întregului tineret al României socialiste.

vorbitorul în continuarea cuvîntului său — militează pentru antrenarea la luptă a tineretului țării noastre, pentru făurirea unității în lupta generală a clasei muncitoare și a poporului, pentru progres și libertate. Noi facem cunoscut tinerilor care suferă, năzuiesc și luptă,-programul forțelor de stînga, al forțelor care militează pentru interesele vitale ale maselor largi.Vrem să arătăm că 78 la sută din membrii organizației noastre de tineret sînt muncitori. Militanții noștri sînt aleși în conducerea sindicatelor, a centrelor studențești. Noi luptăm, de asemenea, pentru educarea tineretului din Uruguay în spiritul solidarității internaționale cu toate forțele care militează pentru apărarea păcii, a libertății și independenței naționale.în încheierea cuvîntului său, conducătorul delegației Tineretului Comunist din Uruguay a subliniat interesul cu care tinerii uruguayeni urmăresc realizările poporului și tineretului român pe care le consideră un sprijin prețios și o contribuție importantă la cauza păcii, progresului și libertății popoarelor.

cii, profund atașați politicii partidului de dezvoltare complexă, echilibrată și în ritm
(Continuare in pag. a Vll-a)



AL VIII-LEA CONGRES AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
(Urmare din pag. a VI-a) susținut a economiei naționale, și-a adus o contribuție de seamă la realizarea mărețelor obiective ale socialismului.In vasta operă de construcție socialistă, partidul nostru acordă deosebită atenție dezvoltării conștiinței socialiste a maselor, educării tineretului în spiritul ideilor socialismului, formării și dezvoltării concepției științifice despre natură și societate. Este bine cunoscut faptul că tineretului îi este caracteristică setea de cunoaștere, spiritul de inventivitate și îndrăzneală creatoare, este dornic să afle tot ce este nou în știință, tehnică, cultură și artă, să-și lărgească orizontul cultural. Venind în întîmpinarea acestor dorințe, am desfășurat o bogată și variată activitate pentru a ajuta pe tineri să-și însușească ideile marxism-leni- nismului, politica științifică a Partidului Comunist Român, să-și' formeze convingeri și concepții înaintate, științifice despre natură și societate. 

„Numai concepția materialis
mului dialectic și istoric — a- răta tovarășul Nicolae Ceau- șescu în salutul adresat Congresului — ajută la înțelege
rea și interpretarea justă a 
fenomenelor contemporane, dă 
perspectiva clară a dezvoltă
rii sociale, îmbogățește gîndi- 
rea, sporește energia, face din 
fiecare tinăr un militant neo
bosit pentru progresul social, 
pentru idealurile socialismului 
și comunismului".Comitetul regional U.T.C., colaborînd cu comitetele de cultură și artă, cu așezămin- tele culturale și alți factori, a inițiat mai multe acțiuni menite să explice tinerilor, în mod convingător și sugestiv, fenomenele naturii, să combată cu forța argumentelor științifice, pe înțelesul lor, unele concepții neștiințifice, retrograde, care se mai întîlnesc la unii tineri, îndeosebi la sate. Dintrâ formele cele mai inte- restante care s-au dovedit eficiente și atractive, organizate mai ales cu tinerii de la sate, au fost expozițiile, dia- filmele, filmele științifice și documentare, experiențele fi- zico-chimice, precum și serile de noutăți, de curiozități științifice la care și-au dat concursul cadrele didactice.Folosind tot mai mult puterea de convingere cu care

Cuvîntul de salut 
rostit de

Chandrappan„Republica Socialistă România — a spus vorbitorul este unul dintre exemplele strălucitoare care a- rată ce poate' realiza o țară socialistă. Noi, tineretul și studenții din India apreciem în mod deosebit mersul rapid înainte al Republicii Socialiste România. Sîntem recunoscători tineretului și studenților români pentru sprijinul susținut ce ni-1 acordă în eforturile pe care le facem de a construi o viață mai bună. Mulțumim pentru ajutorul dezinteresat pe care Republica Socialistă România l-a a- cordat Indiei pentru dezvoltarea industriei petroliere și prin aceasta, pentru înlăturarea tentaculelor imperialiste asupra bogatelor noastre resurse de petrol".Conducătorul delegației Federației Tineretului din întreaga Indie, s-a referit — în
Cuvîntul tovarășei 

Ileana Voinescu 
delegată a organizatei orășenești București 

a U.T.C.Raportul, precum și unii delegați, au făcut numeroase referiri la aspectele muncii în școală, această largă instituție apreciată de partid ca fiind principalul izvor de cultură și factor de civilizație, căreia i-a asigurat toate condițiile pentru a-și putea îndeplini menirea sa.în Salutul Comitetului Cen-

grăiesc de la sine epocalele succese ale științei și tehnicii contemporane, organizațiile U.T.C. din școli au venit în întîmpinarea dorințelor și preocupărilor elevilor, inițiind întîlniri cu oameni de știință și cultură, simpozioane, discuții pe teme științifice, care o dată cu noutățile transmise au insuflat interesul de a citi cît mai multă literatură științifică, de a cunoaște mai bine înaintașii științei românești, figuri ale gîndirii materialiste românești și universale.Noi nu am reușit totuși, spunea vorbitorul în continuare, să organizăm peste tot acțiuni vii, interesante, discuții pasionante, tinerești care să-i ajute pe tineri să înțeleagă mai profund și să-și însușească temeinic adevărurile cu privire la viață și societate. Unele organizații U.T.C. apreciază acțiunile desfășurate numai după numărul conferințelor ținute, fără să se acorde în primul rînd, atenție pregătirii lor temeinice, conținutului lor educativ.Aș dori să fac din partea tinerilor noștri propunerea ca organele centrale care răspund de elaborarea și editarea materialelor de popularizare a științei, să acorde mai multă atenție conținutului lor, accesibilității și operativității lor, caracterului mai interesant de prezentare.în continuare, vorbitorul a arătat: Așa cum se subliniază și în proiectul de Statut, rolul Uniunii Tineretului Comunist în viața tineretului în etapa actuală este tot mai însemnat. Formarea unui tineret harnic și entuziast, plin de sănătate morală și cu înalte convingeri științifice despre lume, pătruns de nețărmurită dragoste față de patrie, partid și popor, va fi cu atît mai temeinic realizată cu cît organizația noastră revoluționară va ști să folosească infinit mai multe forme și mijloace de educație, atractive și tinerești, să răspundă cu mai multă inițiativă și solicitudine preocupărilor și cerințelor tinerilor.Dezbaterile și învățămintele Congresului nostru vor fi și pentru organizația regională Suceava- călăuze sigure în munca de viitor, vom milita neîntrerupt pentru traducerea în viață a tuturor sarcinilor pe care Partidul Comunist Român ni le încredințează.

continuarea cuvîntului său — la larga mișcare mondială de solidaritate cu lupta eroică a poporului vietnamez. El a arătat că mase largi de tineri și studenți indieni participă la acțiunile de protest împotriva agresiunii americane în Vietnam. Tineretul și studenții indieni — a arătat vorbitorul — cer cu hotărîre să se pună capăt intervenției americane în Vietnam și să se respecte dreptul sfînt al poporului vietnamez de a-și hotărî singur destinele sale.în numele Federației Tineretului din întreaga Indie, în numele tineretului și studenților din India, vorbitorul a urat apoi Uniunii Tineretului Comunist, uteciștilor și tuturor tinerilor din țara noastră succese mari în eforturile ce le depun pentru ridicarea României pe noi culmi ale progresului.

trai al Partidului Comunist Român, transmis Congresului nostru de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, se arată că 
„școala, întregul sistem de e- 
ducație trebuie să asigure în
sușirea materialismului dialec
tic și istoric — cea mai înain
tată concepție despre lume și 
viață". Cadrele didactice din școala noastră — a spus în 

continuare vorbitoarea — au acordat o mare atenție acestei probleme, străduindu-se ca la orele de economie politică, socialism științific, precum și la alte obiecte de învățămînt să-i înarmeze pe elevi cu a- cele cunoștințe care să-i ajute în înțelegerea și interpretarea fenomenelor naturii și societății. Studierea Documentelor Congresului al IX- lea al Partidului Comunist Român, de către toți elevii, a constituit un prilej minunat de cunoaștere a politicii științifice a partidului nostru, un izvor nesecat de educare patriotică.Adunările generale deschise care au dezbătut probleme ca : „Munca, izvor de inspirație", „Forța colectivului", întîlniri- le cu activiști de partid, popularizarea experienței elevilor fruntași la învățătură și alte forme specifice activității organizației, au constituit prin e- ficiența lor, prin contribuția organizației U.T.C. la educarea politică și ideologică a e- levilor, la obținerea unor rezultate frumoase în munca de învățătură.Așa după cum s-a arătat în Raport, pe lingă îmbogățirea cunoștințelor, cercurile pe specialități stimulează munca creatoare, pasiunea. Or, la vîrsta aceasta, descoperindu-le tinerilor înclinațiile, uneori chiar talentul, îi putem îndruma să și le dezvolte.Deosebit de rodnică a fost activitatea cercurilor de fizică, matematică, istorie, a cenaclului literar, a cercurilor artistic, sportiv, foto.Este foarte important faptul că am reușit, astfel, să antrenăm, un număr mare de elevi într-o activitate comună, educativă. Aceasta i-a mobilizat, le-a dat încredere în forțele lor, a determinat îmbunătățirea situației la învățătură a u-
Cuvîntul tovarășului 

Ioan Popescu 
delegat al organizației regionale Dobrogea 

a U.T.C.în aceste zile de primăvară, o dată cu redeșteptarea naturii, harnicul tineret al patriei noastre, alături de întregul popor este prezent pretutindeni unde efortul și vigoarea, pasiunea și priceperea sint necesare pentru a da viață istoricelor .hotărîri ale Congresului al IX-lea al Partidului.Frumoasă și clocotitoare este viața și munca noastră. Avem în față zările limpezi, perspectivele minunate ale dezvoltării patriei. Cu mîndrie și emoție, de la această tribună, exprim în cel mai înalt for al uteciștilor, hotărîrea tineretului din Dobrogea de a munci neobosit pentru transpunerea în viață a politicii partidului nostru.Vorbitorul a înfățișat apoi tabloul dezvoltării multilaterale a regiunii, spunînd în continuare : La toate înfăptuirile dobîndite și-a adus contribuția sa importantă și entuziastul tineret al regiunii dintre Dunăre și Mare. Organizația noastră regională a antrenat pe tinerii cooperatori la întrecerea socialistă, la consfătuirile și schimburile de experiență, la cursurile învățămîntului agrozootehnic. în multe adunări generale ale organizațiilor U.T.C. din raioanele Negru Vodă, Istria, Medgidia, principala problemă a constituit-o dezvoltarea dragostei pentru muncă, formarea răspunderii față de avutul obștesc, pentru sporirea continuă a producției vegetale și animale. Comitetul regional a avut în atenția sa îndrumarea organizațiilor U.T.C. în desfășurarea unei activități multilaterale pentru dezvoltarea continuă a conștiinței socialiste a tinerilor.După ce a prezentat cîteva din preocupările organizațiilor U.T.C. din regiune, privind pregătirea politico-ideo- logică și educația morală a tineretului vorbitorul a spus :
«OM

nora dintre ei, i-a ajutat pe alții să-și descopere pasiuni, mulți dintre ei, absolvind școala, sînt azi studenți fruntași. Și tot activitatea aceasta comună i-a readus pe absolvenți în mijlocul nostru la sărbătorirea primei zile a anului școlar.Am reținut din Raport preocuparea pentru crearea unor comisii de turism și sprijin din toată inima această idee la care aș mai adăuga dorința de a fi editate ghiduri turistice destinate elevilor. De asemenea, consider foarte bună propunerea ca la sfîrșitul fiecărui an școlar să se facă o trecere în revistă a activității cercurilor, și premierea celor ce s-au distins în această activitate — faptul contribuind la stimularea elevilor, la asigurarea unei activități permanente. Mai propun ca, pe baza folosirii experienței unor cadre didactice, generalizînd rezultatele din cele mai bune cercuri, să fie îmbunătățite actualele programe ale cercurilor, chiar dacă acestea sînt numai orientative.Cei care mîine vor continua opera de construire a socialismului și comunismului sînt astăzi pe băncile școlilor. De felul în care noi, cadrele didactice, organizațiile de tineret, sub conducerea organizațiilor de partid, ne vom ocupa alături de familie de creșterea și formarea lor ca cetățeni multilateral pregătiți, va depinde valoarea contribuției acestora la continua dezvoltare a scumpei noastre patrii.Sîntem gata — a spus vorbitoarea. în încheiere — Dentru a duce mai departe făclia purtată de înaintașii noștri și nu vom precupeți nimic pentru a forma și educa generația de mîine a patriei —. pregătind-o pentru muncă și viață.

Aplicînd în viață prețioasele indicații cuprinse în eu- vîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, organizațiile noastre vor asigura cunoașterea și dezbaterea de către U.T.C.-iști, de către masele largi ale tineretului a problemelor politice și ideologice actuale, manifestînd o atitudine intransigentă față de tot ceea ce este perimat și retrograd în viața socială, față de concepțiile înapoiate.Documentele prezentate, cuvîntările delegaților, însuși modul de desfășurare a Congresului reflectă din plin spiritul înnoitor imprimat de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român întregii noastre vieți. E o înnoire imperios cerută și în domeniul activității Uniunii Tineretului Comunist, în însăși structura politică, ideologică și organizatorică.Spiritul acesta străbate ca un fir roșu prevederile proiectului de Statut al Uniunii Tineretului Comunist, multe din ele reformulate potrivit conținutului actual al activității organizației noastre. Sînt definite în capitolele Statutului cu claritate trăsăturile morale înalte, proprii tînăru- lui comunist, care trebuie să fie om în cel mai înalt grad al cuvîntului.Constituie o mare mîndrie pentru organizația noastră faptul că în legea sa de bază înscrie asemenea cerințe morale față de membrii săi, precum sînt cinstea și curajul, respectul pentru adevăr, dragostea față de muncă și cei ce muncesc, răspunderea pentru îndeplinirea sarcinilor profesionale și obștești.Principiile morale înscrise în Proiectul de Statut întruchipează asemenea mărețe aspirații umane și de aceea nu mă îndoiesc că el va deveni un cod moral călăuzitor pentru fiecare utecist și pentru fiecare tinăr.Tineretul Dobrogei este animat în toată munca sa de profunde sentimente de dragoste și recunoștință față de Partidul Comunist Român, pentru minunatele condiții de viață, muncă și învățătură ce îi sînt create. A învăța, a ne pregăti temeinic pentru a fi la nivelul sarcinilor mari ce ne așteaptă în toate domeniile de activitate este imperativul zilelor noastre și răsplata cea mai de preț a grijii pe care Partidul o poartă tinerei generații a României socialiste.
Bloc notesul și stiloul 
auxiliare apropiate ale 

delegafilor

Foto: l. CUCU

Cuvîntul de salut 
rostit de 

Le Huu-WanPermiteți-mi — a spus vorbitorul —ca, în numele Federației Tineretului pentru Eliberarea Vietnamului de sud, să adresez tuturor delegaților la acest Congres, întregului tineret român, cele mai călduroase salutări frățești din partea tineretului sud-vietnamez care se află în plină luptă încununată de victorii împotriva imperialiștilor americani agresori, pentru libertatea și independența țării sale.Reprezentantul eroicului tineret din Vietnamul de sud, a înfățișat participanților la Congres, un tablou impresionant al luptei poporului vietnamez împotriva agresorilor americani.Imperialiștii americani — a arătat vorbitorul — vor să înăbușe prin forță militară năzuința populației din Vietnamul de sud de a fi liberă în patria sa și a-și hotărî singură soarta. El a amintit despre bombardamentele avioanelor de tip B-52 care aruncă sute de tone de bombe asupra populației sud-vietnameze, despre folosirea fățișă de către intervenționiști a unor mari cantități de gaze toxice și produse chimice care ucid și otrăvesc mii de persoane și distrug mii de hectare de terenuri cultivate și plantații. Este limpede — a subliniat vorbitorul — că, nereușind să învingă poporul nostru prin războiul lor sălbatec cu armele de distrugere cele mai moderne, imperialiștii americani au recurs acum la genocid.Nimic nu-i va putea însă salva de la înfrîngere pe intervenționiști — a arătat, în continuare, vorbitorul. De la jumătatea anului 1965 încoace, ei au aruncat soldații americani în luptă, cu speranța de a trece de la defensivă la ofensivă. Dar cu cei peste 230 000 de soldați americani angajați efectiv în Vietnamul de sud ei nu au putut schimba cu nimic situația. Din contră, cu cît este mai mare numărul soldaților americani, cu atît mai ridicată este cifra» pierederilor lor și cu atît mai grea înfrîngerea agresorilor americani ; circa 20 000 de soldați americani au fost uciși în 1965. In cursul primelor două luni ale acestui an, lă începutul sezonului secetos, americanii au lansat mari „operații de eurățire", dar poporul sud-vietnamez i-au făcut să sufere pierderi impor
Cuvîntul tovarășului 

Titus Popovici 
membru al Biroului Uniunii Scriitorilor 

din Republica Socialistă RomâniaPermiteți-mi ca în numele conducerii Uniunii Scriitorilor din Republica Socialistă România să aduc un fierbinte salut Congresului al VIII- lea al U.T.C., acestui for plin de vibrant patriotism, de vitalitate, inteligență, pasiune creatoare, în care ard și luminează ca o flacără vie și puternică, neuitate tradiții de luptă și spiritul viu, impresionant al prezentului socialist, ecoul uzinelor, șantierelor, o- goarelor și școlilor, unde — ca într-o uriașă retortă — alături de poporul întreg, tineretul nostru își făurește viitorul.La fel ca în toate domeniile vieții sociale și spirituale ale patriei — și în literatură — Congresul al IX-lea al P.C.R. eveniment de majoră însemnătate în istoria poporului nostru, a sintetizat aspirațiile și căutările creatoare ale oamenilor de știință și cultură, a deschis largi perspective creației, dezvoltării șl înfloririi literaturii, culturii noastre naționale.Aprecierea și analiza din Raportul C.C. al U.T.C., vin să confirme încă odată importanța și prețuirea de care se bucură munca literară, grija deosebită pentru dezvoltarea multilaterală, armonioasă, completă a tinerilor scriitori.în continuare scriitorul Titus Popovici a spus :înalta și permanenta preocupare a partidului nostru, pentru asigurarea acestui drum sănătos și fertil al literaturii, și-a găsit o nouă întruchipare în cuvintele rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu la acest Congres. Ele găsesc un profund ecou în sufletele tuturor scriitorilor, pentru că a fi oglinda epocii tale, a fi ecoul aspirațiilor poporului tău este piscul cel mai înalt, cel mai demn de-a fi cucerit, spre el se îndreaptă cutezanțele noastre ale tuturor.Din momentul în care și-a luat destinul în propriile mîini, poporul român trăiește o experiență măreață, experiența libertății, a creației neîntrerupte, a făuririi demnității și mîndriei sale: experiența unor mari transformări în conștiință, a luptei permanente spre mai bine ; în acest proces unic, în această experiență fără precedent în istoria noastră, își găsesc înflorirea maximă, pe o nouă și înaltă treaptă, acele trăsături înalte și frumoase care l-au caracterizat întotdeauna. 

tante, i-au blocat în bazele lor militare pe care ziariștii americani le numesc „insule în marea imensă a hărțuielilor din Vietnamul de sud".Ei nu vor reuși să subjuge poporul nostru. Atît timp cît imperialiștii americani nu vor accepta să înceteze agresiunea, să retragă din Vietnamul de sud toate trupele și armamentul, atît ale lor cît și ale sateliților, să înceteze imediat și fără condiții bombardamentele asupra Vietnamului de nord, să recunoască Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de sud ca unic reprezentant adevărat al celor 14 milioane de locuitori din Vietnamul de sud, poporul nostru este hotărît să nu lase armele, să lupte pentru realizarea aspirațiilor sale legitime : independență, democrație, pace, neutralitate, drumul către reunificarea pașnică a țării.Relevînd participarea plină de vitejie a tinerilor la lupta de eliberare, vorbitorul a spus : In toate domeniile de rezistență, în special în forțele armate de eliberare, tinerii se află în primele rînduri gata să-și sacrifice viața pentru salvarea patriei. Mulți dintre ei, au devenit eroi ai armatei de eliberare și fac dovadă de un înalt curaj și un patriotism fierbinte.în lupta sa sfîntă împotriva imperialiștilor agresori americani pentru independență și libertate — a subliniat în continuare vorbitorul — poporul Vietnamului de sud primește sprijinul ferm și ajutorul țărilor socialiste, printre care Republica Socialistă România, al popoarelor din Asia, Africa și America Latină, al tuturor popoarelor iubitoare de pace din lumea întreagă, inclusiv poporul american.Primirea călduroasă, plină de prietenie, făcută delegației Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, cu ocazia vizitei sale în România Ia sfîrșitul anului 1965 a constituit o puternică expresie a solidarității frățești a poporului român cu lupta dreaptă a poporului nostru împotriva agresorilor americani.In numele Federației de Eliberare a Tineretului din Vietnamul de sud și în numele poporului sud-vietnamez, ne exprimăm încă o dată mulțumirea sinceră față de poporul și tineretul român pentru sprijinul și ajutorul acordat.

Cred că aici se află izvorul adevăratei originalități; aici se află și prețuirea ei Aici se află și punctul de întîlnire cu marile, rodnicele, puternicile și viile tradiții ale literaturii noastre.Subliniind legătura indisolubilă a tinerilor scriitori cu „lanțul neîntrerupt de creatori care și-au confundat existența, nădejdile, căutările, visurile cu poporul", vorbitorul a spus :în epoca noastră, tinerețea nu e o scuză: tinerețea e o obligație ; ea se dublează, sau se triplează în cazul scriitorului ; și trebuie să recunoaștem aici, de la această tribună că mai avem încă foarte multe obligații de îndeplinit: viața tineretului nostru, atît de bogată, atît de vie, cu farmecul și cu elanul ei, cu marile avînturi, cu bucuria de a trăi, de a munci, de-a crea, de-a îndrăzni, de-a lupta împotriva a tot ce se opune mersului nostru înainte, idealului nostru etic ; tinerețea cu marea ei binecuvîntare, dragostea ; tinerețea în care se nasc marile și intransigentele prietenii, acelea care uneori ne urmăresc toată viața ; tineretul nostru care ocupă firesc, în procesul de înălțare a României socialiste, locul pe ca- re-1 merită, așteaptă încă a- cele cărți în care să se regăsească, în care să afle răspunsuri sau întrebări, în care să se vadă așa cum este și cum ar vrea să fie.Uniunea Scriitorilor, care unește în rîndurile sale toate forțele scriitoricești ale țării, de la Tudor Arghezi pînă la tînărul ale cărui prime „cuvinte potrivite" bat la poarta vieții, se consideră datoare de-a îndruma pașii tinerei generații de scriitori, cu atenție, căldură, dragoste; de-a întreține climatul curat și stimulator al dezbaterilor de idei, principiale, în scopul făuririi unei literaturi mai bogate în care tradițiile să fie strîns legate cu prezentul care să corespundă cerințelor nobile ale epocii pe care o trăim, care să fie o mîndrie pentru generațiile viitoare.Alcătuim cu toții o mare familie.Pentru prima dată în istoria acestei țări, care a cunoscut atîția mari creatori dobo- rîți de lipsuri, de boli, de indiferența generală a unei burghezii tîmpe; pentru prima dată scriitorul e numit „ajutor de nădejde" de către forța care întrupează cele mai înalte idealuri de totdeauna 

ale poporului nostru, Partidul Comunist Român.Ne considerăm cu toții angajați și datori, așa cum ne-a cerut partidul prin glasul secretarului său general să
Cuvîntul tovarășei

Elena Cristescu
delegată a organizafiei orășenești București 

a U.T.C.Raportul Comitetului Central subliniază că educarea comunistă a tineretului, formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a acestuia este o sarcină de căpetenie, încredințată de partid Uniunii Tineretului Comunist. întreaga activitate educativă desfășurată de organizația noastră este chemată să dezvolte la tineri conștiința înaltelor răspunderi față de îndeplinirea sarcinilor economice, interesul pentru îmbunătățirea muncii întreprinderii, a colectivului din care fac parte.îmi desfășor activitatea la Filatura Românească de Bumbac — cea mai mare întreprindere de acest gen din țară.Este o datorie pentru noi să dezvoltăm la tineri convingerea că dovada cea mai grăitoare a sentimentelor patriotice care-i animă este munca plină de abnegație pentru creșterea avuției materiale și spirituale a țării, participarea activă la opera de desăvîrșire a construcției socialiste.Pornind de la faptul că produsul finit al fabricii noastre constituie materia primă pentru alte unități și că de calitatea acesteia depinde în bună măsură calitatea textilelor care în ultimă instanță ajung în mîna consumatorilor, organizația noastră, îndrumată de organizația de partid și-a îndreptat atenția spre dezvoltarea răspunderii tinerilor față de îndeplinirea exemplară a tuturor obligațiilor de producție.Pentru a-i ajuta pe tineri să înțeleagă mai bine rolul important pe care-1 ocupă fiecare la locul său de muncă, am inițiat, împreună cu comitetul sindicatului, vizite la întreprinderile beneficiare unde au avut posibilitatea să vadă pe viu comportarea produselor fabricate de ei.A intrat în practica muncii comitetului U.T.C. păstrarea unei legături permanente și a organizării periodice de discuții cu tinerii din organizațiile U.T.C. din unitățile beneficiare, informîndu-ne asupra părerilor privind firele realizate de noi. Pe baza celor consta
Cuvîntul tovarășului 

Vasile Haret 
delegat al organizației regionale Bacău a U.T C.în cuvîntul său, vorbitorul a arătat: Un mijloc important al dezvoltării multilaterale a tineretului o constituie cultura fizică și sportul. In acest scop, în colaborare cu organele și organizațiile U.C.F.S., ne-am ocupat de organizarea unor acțiuni specifice mediului sătesc, potrivit cu tradițiile fiecărei comune în parte, care să ducă la dezvoltarea la tineri a dragostei pentru activitatea sportivă. în rezolvarea acestei sarcini nu ne-a fost prea ușor. Am avut de întîmpinat unele greutăți, de învins rutina, mentalitățile învechite ale unor tineri, a părinților acestora cu privire la sport.Pentru a antrena masa largă de tineri la activitatea sportivă, în vederea dezvoltării deprinderilor acestuia de a practica organizat și continuu exercițiile fizice și sportul, noi am pornit de la activități simple, atractive. Așa de exemplu, concursurile „Cine este cel mai iute", „Care este cel mai tare", „Cel mai bun ochitor", iar mai tîrziu „Cine este cel mai bun sportiv din sat", au stimulat interesul tinerilor, i-au atras spre bazele sportive. Ne-am dat seama că ori cît de bine am organiza aceste acțiuni, numai la nivelul comunelor, ele, nu pot cuprinde masa largă a tineretului din cooperativele agricole de producție. De aceea, am căutat să organizăm activități sportive la nivelul brigăzilor de producție în toate comunele din raion.Regiunea Bacău — a spus în continuare vorbitorul — este cunoscută ca o zonă turistică de mare atracție prin pitorescul locurilor, prin numeroase obiective muzeistice și istorice, dar mai ales prin lacul

Cuvîntul de salut 
rostit de 

Joseph TchatchouaParticiparea la acest Congres constituie pentru noi un prilej de a vedea la fața locului însemnatele dv. realizări în construirea socialismului în România. Contribuția activă a tineretului la construcția e- 

făurim „opere de înaltă valoa
re artistică și educativă, care 
să contribuie la ridicarea spi
rituală a poporului, să îmbo
gățească patrimoniul cultu
rii naționale.

tate, cu ajutorul maiștrilor, comitetul U.T.C. a dezbătut cu participanții, la vizita cu filatoarele din secții, problemele calității firelor și măsurile ce se impun pentru lichidarea unor neajunsuri.în continuare vorbitoarea a spus : Comitetul U.T.C. și-a sporit eforturile pentru educarea tinerilor în spiritul disciplinei muncitorești, a principiilor eticii comuniste, pentru combaterea oricăror abateri de la normele de conduită moral-cetățenească. S-au făcut expuneri pe teme privind importanța respectării disciplinei în muncă, comportarea tinerilor în familie și societate etc. In adunările generale au fost dezbătute cazuri de indisciplină, probleme legate de întemeierea și întărirea familiei, participarea activă a tinerilor la înfăptuirea planului de producție etc.In încheierea cuvîntului, vorbitoarea a spus : Cu toate succesele obținute, ne dăm seama că va trebui să ne perfecționăm formele și metodele de muncă, să fim mai receptivi față de preocupările și aspirațiile tinerilor, față de gradul de pregătire profesională, culturală și politică, situația familială a acestora și, în funcție de toate acestea, să a- sigurăm o gamă largă de activități care să contribuie la e- ducarea multilaterală a tinerilor. Ne vom strădui să ne organizăm în așa fel întreaga muncă încît organizațiile noastre de bază să devină acel cadru în care tinerii să găsească răspuns la toate problemele lor de muncă și viață.Considerăm că în această direcție ar trebui să primim un ajutor mai substanțial din partea Comitetului Central al U.T.C. și a presei de tineret. Sînt întrutotul de acord cu referirile care s-au făcut în Congresul nostru cu privire la dorința tinerilor de a avea noi și valoroase opere de literatură și artă, romane, poezii, piese de teatru, filme care să reflecte viața clocotitoare a poporului, capabile să exercite o puternică influență educativă.

de acumulare al hidrocentralei de la Bicaz, care, datorită frumuseții peisajului cît și vecinătății cu Ceahlăul, atrage zeci de mii de tineri. De aceea, așa cum s-a arătat și în Raportul Comitetului Central, a- lături de celelalte forme de educare a tineretului, noi am dat atenție organizării unor acțiuni turistice în cadrul și în afara regiunii, pentru ca un număr cît mai mare de tineri să cunoască frumusețile și bogățiile patriei noastre, locurile istorice, legate de trecutul glorios de luptă al partidului și poporului nostru, precum și marile obiective industriale realizate în anii construcției socialiste. Mulți tineri din unitățile agricole au mers să viziteze modernele combinate de pe Valea Trotușului și a Bistriței, să vadă cum din țiței iese cauciucul, cum se produc îngrășămintele chimice, firele și fibrele sintetice, con- vingîndu-se practic de justețea politicii partidului nostru de industrializare socialistă.Găsesc binevenită măsura precizată în Raportul Comitetului Central privind crearea comisiilor și cercurilor pentru turism, măsură ce își va găsi, desigur, eficiența în cuprinderea masei largi de tineri la acțiunile turistice.In încheiere vorbitorul a spus : Experiența de pînă acum ne-a dovedit că numai prin- tr-o activitate concretă, la nivelul organizațiilor U.T.C., printr-o colaborare permanentă cu organele U.C.F.S., cu asociațiile sportive, poate fi antrenată masa largă a tineretului la activitatea sportivă, pentru formarea unor deprinderi în practicarea cu regularitate a exercițiilor fizice și a sportului.

conomică și culturală, experiența dv., grija de care vă bucurați din partea partidului, statului și guvernului român în vederea dezvoltării multi-
(Gontinuare in pag. a Vlii-a)



L VIII-LEA CONGRES AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
(Urmare din pag. a VII-a) laterale, constituie pentru noi, tinerii din țările oprimate, un izvor de învățăminte, o încurajare în lupta pentru independență națională reală, pentru pace.în continuare, vorbitorul a înfățișat aspecte din viața și lupta tineretului din Camerun pentru libertate, dreptate, o viață mai bună, împotriva represiunilor antidemocratice. Delegatul camerunez a arătat că tineretul și poporul său nu se resemnează în fața greutăților, au trecut la rezistența armată împotriva reacțiunii.în această luptă dificilă, dar atît de nobilă — a spus vorbitorul — noi sîntem convinși că vom învinge, întrucît ne bucurăm de sprijinul material și moral al tuturor forțelor antiimperialiste, al tuturor forțelor iubitoare de pace și de libertate din lume.

Cuvîntul tovarășului 
Gheorghe Sas 

delegat al organizației regionale Maramureș 
a U.T.C.Ca și ceilalți delegați care au luat cuvîntul de la tribuna Congresului, îmi exprim deplinul meu acord cu Raportul Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist și cu celelalte documente prezentate, care ne-au dat o imagine clară asupra activității entuziaste desfășurate de ute- ciști, de întregul tineret al patriei noastre socialiste în toate domeniile de activitate. Totodată îmi exprim convingerea că obiectivele și măsurile ce vor fi stabilite răspund hotărîrii tinerei generații de a-și închina în viitor elanul și capacitatea creatoare înfăptuirii, împreună cu întregul popor, a marilor obiective stabilite de cel de al IX-lca Congres al Partidului, de a contribui în tot mai mare măsură la sporirea bogățiilor materiale și spirituale ale României socialiste.Alături de ceilalți oameni ai muncii, tinerii români, maghiari și de alte naționalități de pe întreg cuprinsul regiunii Maramureș înfrățiți în muncă, în fabrici, în uzine, în mine, pe șantierele de construcții, în întreprinderile forestiere, pe ogoare și în școli, și-au a- dus o contribuție însemnată la înălțarea noilor frumuseți și armonii contemporane a Maramureșului.Industria minieră și chimi- că-metalurgică, cu vechi tradiții în Maramureș, care reprezintă ramuri de bază ale economiei regiunii — spunea vorbitorul — cunosc o continuă dezvoltare. S-au deschis noi exploatări miniere, s-au modernizat și extins cele existente, au crescut simțitor rezervele de minereuri neferoase. Ținînd searna de ponderea însemnată ce o 'ocupă industria minieră, precum și de perspectivele mari de dezvoltare în viitor, în fața organizației noastre regionale s-au ridicat și se ridică sarcini importante și tot mai complexe.Acordînd o atenție permanentă îndrumării muncii organizațiilor U.T.C. din acest sector ne-am preocupat în mod deosebit de cultivarea la tineri a dragostei Și mîndriei față de această minunată și eroică meserie, de îndrumarea și antrenarea lor la cursurile de calificare, de îmbogățire a cunoștințelor și perfecționare a măiestriei profesionale, precum și întărirea disciplinei socialiste a muncii. Organizațiile de bază pe sectoare, ur- mînd exemplul și experiența comuniștilor, a muncitorilor mai în vîrstă, au îmbrățișat inițiative ca : „Toate echipele

Cuvîntul tovarășului
Louis Gînju

delegat al organizațieiAm ascultat cu multă a- tenție și emoție cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, care reflectă grija cu care este înconjurat tineretul patriei noastre, preocuparea partidului, a întregului popor pentru asigurarea unor condiții din ce în ce mai bune de muncă și viață, care să permită afirmarea din plin a talentului, energiei creatoare, a tuturor aptitudinilor proprii tinerei generații. Asigurăm conducerea partidului, Congresul, că vom munci fără preget pentru pregătirea noastră științifică și culturală, că nu ne vom precupeți forțele pentru traducerea în viață a marilor obiective trasate de partid, pentru înflorirea națiunii noastre socialiste și ridicarea pe culmi tot mai înalte a patriei — Republica Socialistă România.îmi desfășor activitatea într-o puternică unitate a industriei constructoare de mașini și anume la Fabrica de rulmenți din Bîrlad, întreprindere fruntașă pe ramură, unde muncitorii, a căror vîrstă medie este de 25 ani, muncesc cu pricepere la mașinile și utilajele moderne.Una din principalele forme folosite de organizațiile U.T.C. în mobilizarea tinerilor la realizarea. și depășirea planului de producție — a spus vorbi-

Delegatul camerunez a arătat după aceea că politica agresivă a imperialismului și colonialismului amenință pacea lumii. Vorbitorul a amintit situația din Rhodesia de sud, din coloniile portugheze, din Africa, din Republica Dominicană etc.în Vietnam, imperialismul american duce un război barbar de exterminare împotriva poporului vietnamez iubitor de pace.Tineretul democrat din Camerun condamnă cu hotărîre agresiunea imperialiștilor a- mericani în Vietnamul de sud, sprijină poziția Republicii Democrate Vietnam și a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud.Vorbitorul a încheiat subliniind convingerea că legăturile dintre tineretul român și camerunez se vor dezvolta neîncetat.

de mineri cu planul zilnic îndeplinit și depășit", sau „Uzinelor de preparare numai minereu de bună calitate", etc.Preocupîndu-se mai îndeaproape de îndrumarea și o- rientarea organelor și organizațiilor U.T.C. din exploatările miniere, biroul comitetului regional, activiștii U.T.C. s-au deplasat în mod sistematic în aceste unități, unde au purtat discuții cu uteciștii asupra preocupărilor, a rezultatelor și greutăților în muncă, asupra condițiilor și a dorințelor lor, reușind în felul acesta să cunoască și să ajute la organizarea unor asemenea activități educative care s-au dovedit eficiente și care corespund condițiilor și dorințelor tinerilor mineri. Printre acțiunile educative care s-au bucurai de mult interes și apreciere, putem arăta : întîlnirile specialiștilor cu tinerii, îndeosebi cu cei nou veniți în exploatări pentru informarea ior cu problemele tehnice noi, specifice producției miniere, cu metodele de exploatare folosite, precum și cu sarcinile e- conomice curente și de perspectivă ale unităților respective ; expunerile pe problem de educație morală, activii!, tile cultural-educative dove dese că minerii noștri, se pri cep să îmbine munca eroica din subterane cu cîntecul, voioșia și distracția în atmosfera vie, tinerească a serilor de poezie, muzică, curiozități științifice și a serilor de dans.Se mai resimte însă în activitatea noastră consecințele unei insuficiente diferențieri a muncii, ale unei insuficiente atenții acordată exploatărilor de curînd intrate în funcțiune, întăririi politico-organizatori- ce a organizațiilor de bază din aceste exploatări.în încheierea cuvîntului său, vorbitorul a spus : Pentru oamenii muncii din regiunea noastră, pentru toți tinerii maramureșeni, vizita conducătorilor de partid și de stat a însemnat încă un puternic imbold în muncă, o chemare înflăcărată la realizarea mărețelor obiective ale desăvîrșirii construcției socialiste, un prilej de manifestare a dragostei și recunoștinței noastre pentru iubitul și mult încercatul nostru partid.Exprim în fața Congresului Uniunii Tineretului Comunist sentimentele cele mai profunde ale tineretului ma- ramureșan, hotărîrea și entuziasmul său de a-și dedica toate puterile minții și brațelor lor cauzei înfloririi și prosperității continue a patriei noastre socialiste.

regionale lași a U.T.C.torul — a constituit-o antrenarea acestora în întrecerea socialistă, avînd ca obiectiv principal îmbunătățirea calității rulmenților. Membrii comitetului U.T.C, au fost repartizați pentru a urmări participarea tinerilor la cursurile de ridicare a calificării, modul cum își însușesc cunoștințele și cum le aplică în procesul de producție. S-au organizat demonstrații practice la care cei mai buni maiștri și ingineri au arătat metodele de utilizare rațională, la randamentul maxim, al agregatelor. Un număr însemnat de tineri au fost îndrumați să participe la cursuri de specializare pentru a asigura cunoașterea caracteristicilor și modului de exploatare a noilor utilaje.Organizația U.T.C. s-a preocupat, de asemenea, de pregătirea concursurilor pe teme tehnice la care au fost antrenați un număr mare de tineri. S-a inițiat un ciclu de conferințe tehnice unde inginerii specialiști expun cele mai noi probleme ale tehnicii, avînd scopul de a trezi în muncitor dragostea față de nou, față de mașina modernă la care lucrează. Comitetul U.T.C., sub îndrt narea comitetului de pârtia, a organizat acțiuni e- ducative, a militat pentru formarea și dezvoltarea opiniei de masă menite să contribuie la întărirea disciplinei la 

locul de muncă. în toate organizațiile de bază, în cadrul adunărilor generale, s-a analizat disciplina tineretului în procesul de producție, luîndu- se atitudine hotărîtă împotriva celor care lipsesc nemotivat, încalcă tehnologia de fabricație, nu folosesc din plin timpul de lucru, nu-și îngrijesc mașinile și utilajele.Asigurăm Congresul — a spus în încheiere vorbitorul —
Cuvîntul tovarășului 

Vasile Nicolcioiu 
delegat al organizației regionale București 

a U.T.C.Lucrările Congresului nostru confirmă în chip strălucit minunata înflorire a tinerei generații din patria noastră, prilejuiește afirmarea deplină a înaltelor sale trăsături mo- ral-politice și se înscrie ca un moment de seamă în epopeea pe care tineretul nostru, alături de popor, a început-o cu curaj și o va desăvîrși cu fermitate și cutezanță.Pătruns de o nemărginită dragoste față de patrie și harnicul nostru popor, tineretul român este animat în același timp de ideile internaționalismului proletar, al respectului față de viața și munca popoarelor și tineretului lumii, ale solidarității active cu forțele care luptă pe toate meridianele globului pentru libertate și progres.înfățișînd preocuparea organizației noastre pentru e- ducarea tineretului în spiritul internaționalismului proletar, delegații la Congres au exprimat totodată simțămintele sincere ale tineretului nostru, de prietenie față de toate popoarele și tineretul lumii și 

solidaritatea cu lupta împotriva imperialismului, opresiunii coloniale, reacțiunii și războiului.Flacăra vie a spiritului revoluționar, al abnegației și sacrificiului puse în slujba aspirațiilor de libertate și progres, a ridicat în întreaga lume forțe uriașe, de o amploare fără precedent, în rîndul cărora tînăra generație se manifestă ca un factor tot mai activ în lupta împotriva politicii agresive a imperialismului, pentru pace și progres social.Sprijinind lupta dîrză, plină de eroism a poporului vietnamez pentru libertate și independență, tineretul român, în numeroase adunări și mitinguri de solidaritate, și-a făcut auzit, în mod răspicat, glasul de protest împotriva intervenției americane în Vietnam, cerînd respectarea dreptului poporului vietnamez de a fi liber și stăpîn în patria sa, pe care o apără în mod eroic și în care sîntem ferm convinși că pe întregul ei teritoriu se va înălța stindardul libertății și păcii.în continuare, vorbitorul a spus : Tineretul din țara noastră este conștient că principiile politicii externe a partidului și statului nostru reflectă aspirațiile și interesele sale fundamentale, ale întregului nostru popor, că principiile suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, reprezintă factori necesari pentru dezvoltarea încrederii, a stimei și respectului reciproc, condiții esențiale pentru dezvoltarea colaborării și prieteniei între popoare.Preocuparea statului nostru pentru viitorul tinerei generații s-a manifestat nu numai prin minunatele condiții create tineretului, ci și prin efor- 

că, bazați pe puterea colectivului nostru, pe maturitatea și experiența acumulată, în cinstea celei de-a 45-a aniversări de la crearea Partidului Comunist Român, noi, tinerii metalurgiști bîrlădeni, alături de vîrstnici, vom munci cu hotărîre pentru realizarea e- xemplară a tuturor sarcinilor de plan și a propriilor angajamente.

turile pe care România socialistă le-a depus pe plan internațional spre a feri viitoarele generații de flagelul u- nui nou război. Printre aceste strădanii nobile, se înscrie inițiativa țării noastre, finalizată în adoptarea de către ultima sesiune a Adunării Generale a O.N.U. a Declarației privind promovarea în rîndurile tineretului a idealurilor de pace, respect reciproc și înțelegere între popoare.Călăuzindu-se după principiile internaționaliste care caracterizează politica partidului nostru, Uniunea Tineretului Comunist și U.A.S.R. au dezvoltat legături de strînsă prietenie frățească cu tineretul din toate țările socialiste, legături prietenești de colaborare cu organizațiile de tineret și studenți revoluționare și democratice din diferite țări ale lumii, punînd în slujba activității internaționale interesele fundamentale ale tineretului și năzuințele sale comune.în întreaga sa activitate internațională Uniunea Tinere

tului Comunist a militat pentru lărgirea cooperării și făurirea unității de acțiune în mișcarea internațională de tineret și studenți indiferent de convingerile politice, filozofice, religioase sau afilieri internaționale, pe platforma comună a luptei pentru apărarea drepturilor și satisfacerea năzuințelor vitale ale tineretului, pentru libertate și independență națională, împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismu- lui, pentru un viitor de pace și progres.Prezența la Congresul nostru a unui însemnat număr de reprezentanți ai organizațiilor de tineret de pe toate continentele ilustrează elocvent legăturile trainice cu organizațiile comuniste, democratice și progresiste din diferite țări ale lumii și ne întărește convingerea că ceea ce unește pe tinerii din lumea întreagă ca și lupta lor comună pentru a realiza idealurile de pace, libertate și progres vor triumfa.De la tribuna diferitelor congrese, întîlniri și seminarii internaționale reprezentanții organizației noastre au afirmat dorința sinceră de care este animat tineretul român de a-și aduce întregul aport la întărirea continuă a unității tuturor forțelor care luptă pentru libertate, pace, independență și progres.Schimburile de delegații cu organizații de tineret și studenți de pe toate continentele, organizarea în țara noastră 
a unor importante întîlniri internaționale, au prilejuit o mai bună cunoaștere reciprocă, înscriind de fiecare dată o etapă nouă în adîncirea colaborării și întărirea prieteniei cu tinerii de pretutindeni. întîlnirile și reuniunile tineretului și studenților din țările Balcanice și ale zonei Mării 

Adriatice au reprezentat o prețioasă contribuție la eforturile pentru transformarea acestei părți a lumii într-o zonă a păcii, înțelegerii și bunei vecinătăți.Manifestînd fidelitate față de cauza comună a tineretului din întreaga lume, U.T.C. și U.A.S.R. au acționat atît în relațiile cu organizațiile naționale cît și în cadrul F.M.T.D. și U.I.S. pe baza egalității depline, a încrederii și respectului reciproc, au militat cu consecvență, într-un puternic spirit constructiv, pentru întărirea continuă a unității de acțiune a tineretului, pe baza aspirațiilor sale comune.Propria noastră experiență, ca și a întregii mișcări internaționale de tineret și studenți — a continuat vorbitorul — ne-au format și întărit convingerea că deosebirile de concepții și afiliere internațională nu sînt factori care să împiedice cooperarea și unitatea de luptă a tineretului, dacă se manifestă dorința sinceră de a realiza această unitate pe baza a ceea ce este comun tinerei generații.Așa cum se subliniază în Raportul Comitetului Central, obiectivele și aspirațiile comune ale tineretului, constituie fundamentul trainic pe care Uniunea Tineretului Comunist îndeplinind o îndatorire internaționalistă, va dezvolta și pe viitor legăturile sale frățești cu organizațiile de tineret din toate țările socialiste, va lărgi continuu relațiile de prietenie și colaborare cu organizațiile comu-

Cuvîntul tovarășei 
Maria Bara

delegată a organizației regionale Mureș 
Autonomă Maghiară a U.T.C.După ce s-a referit la sarcinile care stau în fața viitorilor absolvenți ai școlilor profesionale, vorbitoarea a spus : Este bine cunoscut faptul că, în învățămîntul profesional și tehnic, alături de cunoștințele teoretice, de mare importanță este instruirea practică, contactul nemijlocit cu producția, cu oamenii ei minunați. Efec- tuînd practica pe lîngă cei mai calificați muncitori, ne străduim să cunoaștem și sarcinile de plan ale șantierului, ale brigăzii sau echipei, partici- pînd adesea la analizele de producție, trăind din plin viața colectivelor de muncă, ne considerăm cu mîndrie parte componentă a acestora. Grija cu care ne înconjoară acolo muncitorii, tehnicienii și inginerii, ne obligă să învățăm tot mai bine, să ne însușim toate tainele meseriei, astfel, îneît, la încadrarea în producție să îndeplinim, încă din primele zile, în cele mai bune condi- țiuni sarcinile ce ne revin.în scopul educării elevilor în spiritul dragostei față de meserie, am organizat, cu sprijinul școlii, dezbateri pe diferite teme ca : „Azi elev •— mîine muncitor", „Cum mă preocup pentru însușirea meseriei", „Mîndria de a fi constructor" la care au participat muncitori pe lîngă care elevii efectuează practica, ingineri, cadre didactice. în afară de faptul că ni s-a vorbit despre frumusețea meseriei, despre felul în care trebuie să ne corn, portăm la locul de producție, o atenție deosebită s-a acordat cunoașterii utilajelor și instalațiilor folosite în construcții, condițiilor optime de exploatare și întreținere a acestora, necesității respectării întocmai a 

niște, progresiste și democratice din diferite țări ale lumii, pe baza egalității depline, stimei, încrederii și respectului reciproc.Tineretul român, din rîndu- rîle căruia în istoria poporului nostru s-a înscris numele multor luptători neînfricați pentru libertate și dreptate socială, își manifestă solidaritatea deplină cu lupta popoarelor asuprite din Africa, Asia, America Latină de a-și cuceri și apăra libertatea, suveranitatea și independența națională.în continuarea cuvîntului, tovarășul Vasile Nicolcioiu a spus : folosesc tribuna Congresului nostru pentru a exprima sentimentele de caldă simpatie și solidaritate deplină cu lupta curajoasă a tuturor tinerilor care înfruntînd prigoana și teroarea înalță tot mai sus steagul luptei împotriva exploatării și asupririi, pentru libertate, independență națională și o viață mai bună.Conștientă că realizarea aspirațiilor fierbinți ale tineretului de pretutindeni, face necesară mai mult ca oricînd strîngerea rîndurilor întregii mișcări de tineret, organizația noastră va aduce o contribuție tot mai activă la întărirea unității de acțiune a tinerei generații în lupta împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, împotriva reacțiunii și războiului, pentru apărarea dreptului sacru al fiecărui popor de a hotărî singur asupra destinelor sale, pentru cauza socialismului și păcii în lumea întreagă.

normelor de tehnica securității muncii.In ansamblul acțiunilor organizate, elementul distractiv- recreativ ocupă un loc important. Majoritatea elevilor fac parte din cîte o formație cul- tural-artistică, sînt stimulați să vizioneze cît mai multe filme, spectacole de teatru, să meargă în excursii, să citească literatură beletristică. A- cestui deziderat îi răspunde și activitatea cercului „Prietenii teatrului și filmului" în cadrul căruia se organizează dezbateri asupra spectacolelor vizionate în colectiv, întîlniri cu actori, simpozioane, ajutînd astfel masa de elevi la formarea discernămîntului în aprecierea valorilor artistice, la dezvoltarea gustului estetic. Audițiile muzicale, participarea cu regularitate la concer- tele-lecție ale Filarmonicii au stimulat interesul tinerilor, dorința lor de a învăța să cîn- te la diferite instrumente muzicale. Răspunzînd dorinței de a cunoaște secretele picturii și sculpturii, am organizat pentru elevii de la școala tehnică „cercul de artă plastică" unde aceștia își pot concretiza talentul și spiritul lor creator. O realizare concretă a menirilor acestui cerc este și ornamentarea fațadelor noii clădiri de școală cu mozaicurile executate de ei.Stimulînd permanent entuziasmul și inițiativa tinerilor, comitetul U.T.C., în colaborare cu conducerea școlii, se consultă periodic cu elevii aflînd astfel acțiunile pe care doresc să le întreprindă și, ca un rezultat al propunerilor făcute de ei, s-a organizat un schimb de experiență cu tinerii din școli de același profil din Cluj și OradeaFolosind experiența dobîn- 

dită pînă acum, vom organiza și pe mai departe activități interesante și atractive, pe măsura nivelului de înțelegere și preferințelor elevilor, așa cum se arată în Raportul prezentat la Congres — activități menite să contribuie la sporirea răspunderii acestora pentru
Cuvîntul de salut 

al tovarășului 
Sergio VargasSînt purtătorul salutului călduros, sincer și frățesc, ai Uniunii Tineretului Comunist din Chile, al Comitetului său Central și al tuturor tinerilor din Chile, adresat celui de-al Vlll-lea Congres al U.T.C., tineretului român — a spus vorbitorul.Referindu-se, în continuare, la activitatea Tineretului Comunist din Chile, vorbitorul a relevat: Cel de-al V-lea Congres al nostru, desfășurat a- cum cîteva săptămîni, la care am avut plăcerea să salutăm ca oaspete o delegație din țara dumneavoastră, a reafirmat hotărîrea neclintită de a ne intensifica lupta, unind cele mai largi pături ale tineretului chilian, în lupta întregului nostru popor pentru impunerea unor profunde schimbări sociale și economice.Un val de represiuni anti- muncitorești bîntuie actualmente țara, a relevat, apoi, conducătorul delegației tinerilor comuniști chilieni. Secre

Cuvîntul de salut 
rostit de

Keita DiamandyReprezentantul tineretului din Guineea a adresat un călduros salut participanților la Congresul U.T.C., tineretului și poporului român.în continuare, oaspetele a prezentat un scurt istoric al formării organizației tineretului din Guineea, a înfățișat importantul rol pe care îl’are în dezvoltarea țării sale în toate sectoarele de activitate.Antrenat în dezvoltarea e- conomică a republicii, tineretul Guineei își strînge rîndu- rile și luptă alături de toate popoarele iubitoare de pace, libertate și dreptate — a spus vorbitorul. Tineretul guineez luptă aprig împotriva colonialismului, neocolonialismului, imperialismului, care încearcă să împiedice dezvoltarea Africii. Nici loviturile de stat, nici războiul nu vor schimba alegerea făcută de
Cuvîntul tovarășului 

Liviu Moldovan
delegat al organizației regionale Crișana a U.T.CCuvintele pline de grijă părintească, prețioasele îndemnuri cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, constituie pentru Uniunea Tineretului Comunist, pentru organizația regională Crișana, un program de muncă și luptă pus în slujba înălțării și înfloririi patriei socialiste.Supusă transformărilor înnoitoare și regiunea Crișana, trup din trupul patriei dragi, își împletește astăzi frumusețea reliefului cu mîndria edificiilor socialismului, ridicate prin puterea creatoare a oamenilor muncii conduși de partid.în toate realizările din regiunea noastră este întruchipată și munca tinerilor români, maghiari, germani și de alte naționalități care, înfrățiți pe vecie sub steagul acelorași idealuri, mobilizați de organizațiile Uniunii Tineretului Comunist, sub conducerea organizațiilor de partid sînt prezenți pretutindeni unde se cere efort și vigoare, pasiune și pricepere, luînd parte activă la înflorirea continuă a regiunii celor trei Cri- șuri. Expresia participării active și conștiente a tineretului la dezvoltarea economică și socială a regiunii o constituie și faptul că peste 19.000 tineri muncitori sînt antrenați în întrecerea socialistă organizată de sindicate, aproape 800 participă la mișcarea de inovații și raționalizări, iar la sfîrșitul anului 1965 din totalul muncitorilor fruntași pe regiune aproape 35 la sută sînt tineri.în continuare vorbitorul a arătat: Pentru ca tineretul să înțeleagă și să prețuiască și mai mult realizările poporului român, minunatele condiții de muncă și de viață create de către partid și guvern, Comitetul regional Crișana al Uniunii Tineretului Comunist, a acordat o mare atenție cunoașterii de către aceștia a trecutului glorios de luptă al poporului, al clasei muncitoare și al partidului său organi- zînd în acest scop vizite la monumentele istorice din regiune. Aceste vizite au prilejuit tinerilor cunoașterea continuității poporului român pe văile Crișurilor, din vremurile străvechi ale dacilor pînă în zilele noastre, existență plină de frămîntări și permanente lupte ale oamenilor muncii români, maghiari și de alte 

pregătirea lor profesională, îa lărgirea orizontului de cultură generală, la educația lor politică și cetățenească.Vă asigurăm, tovarăși, că vom dărui patriei tot ce avem mai bun, toată puterea minții și brațelor noastre, elanul și năzuințele noastre tinerești.

tarul general al Centralei U- nice Muncitorești se află în închisoare ; se urmărește anularea contractelor de muncă și desființarea conducerii sindicatelor miniere, precum și a- doptarea unei legi care să interzică dreptul la grevă. Dar răspunsul nostru, răspunsul poporului, al clasei muncitoare este unitatea, organizarea și lupta pentru drepturi democratice ; solidaritatea cu poporul dominican, cu lupta eroicului popor vietnamez în sprijinul căruia tineretul nostru a inițiat o largă campanie de solidaritate.în încheierea cuvîntului său, vorbitorul a arătat necesitatea întăririi unității tineretului pe platforma luptei pentru menținerea păcii, pentru împiedicarea acțiunilor cercurilor a- gresive imperialiste, împotriva încercărilor de înăbușire a luptei popoarelor pentru libertate, independență națională și progres social.

popoarele Africii, căci ea este definitivă.în ceea ce îl privește, tineretul din Guineea este hotărît, mai mult ca oricînd, să-și apere patria chiar cu prețul vieții. El nu va da înapoi în fața nici unei amenințări, fiind sigur câ va dobîndi, alături de popor, victorii importante împotriva colonialismului și neocolonialismului care încearcă să îngrădească libertatea noastră atît de greu do- bîndită.Vorbitorul a spus ; Facem apel la toți cei care țin la libertatea Africii și africanilor să sprijine lupta noastră pentru lichidarea definitivă a rușinosului sistem colonial.Vorbitorul a încheiat, ex- primîndu-și dorința ca legăturile prietenești dintre tineretul României și Guineei să se consolideze.

naționalități din regiunea noastră, pentru eliberare socială și națională.Ca vechi și puternic centru al mișcării muncitorești, orașul Oradea a înscris și el o pagină în istoria partidului nostru, a luptei pline de abnegație și patriotism a comuniștilor împotriva exploatării și nedreptății, pentru libertatea și fericirea poporului. Din inițiativa comitetului regional al Uniunii Tineretului Comunist, mulți tineri din orașele și satele regiunii au vizitat locurile care amintesc de lupta partidului și a Uniunii Tineretului Comunist, sub conducerea partidului, în anii grei ai ilegalității.Peste o lună și jumătate se împlinesc 45 de ani de la crearea încercatului conducător al poporului nostru — părintele iubit al tineretului — Partidul Comunist Român. în cinstea acestei glorioase aniversări, comitetul regional va intensifica munca politică e- ducativă în rîndurile tineretului în scopul popularizării principalelor momente din lupta și activitatea partidului pentru libertatea și fericirea poporului, pentru apărarea independenței naționale a patriei noastre. Educarea tinerilor în spiritul dragostei față de patrie și popor, față de gloriosul nostru partid, va constitui și pe viitor una din preocupările de seamă ale comitetului regional al Uniunii Tineretului Comunist.în încheierea cuvîntului, vorbitorul a spus ; împreună cu toți oamenii muncii, tinerii români, maghiari, germani și de alte naționalități din regiunea Crișana nu demult au avut fericirea de a saluta în mijlocul lor pe iubiții conducători de partid și de stat. Cu această ocazie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a rostit cuvinte de caldă apreciere la adresa tineretului din regiunea noastră, aprecieri care constituie un nou imbold în munca organizației regionale a Uniunii Tineretului Comunist Dînd expresie gîndurilor întregului tineret din regiune, asigurăm conducerea partidului. Congresul Uniunii Tineretului Comunist, că vom dărui tot ce avem mai bun, toată puterea minții și brațelor, vom închina elanul și năzuințele tinerești, înfloririi și prosperității scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.
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AL VIII-LEA CONGRES AL
UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

A TREIA. ZI

A LUCRĂRILOR
(Urmare din pag. I)nist din Belgia și de Tineretul Democrat din Suedia.Au luat apoi cuvîntul Va

sile Nicolcioiu (București) ; Maria Bara (Mureș-Autonomă Maghiară) ; Sergio Vargas, membru al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist din Chile ; Keita Diamandy, membru al Consiliului Național al Tineretului Revoluției Democratice Africane din Guineea și Liviu 
Moldovan (Crișana).S-a anunțat apoi că la discuții s-au înscris un număr de 587 de delegați, din care 60 au luat cuvîntul în ședințele plenare. La propunerea prezidiului, Congresul a încheierea discuțiilor.

★în continuare, la unor tineri adresate sului de a se reexamina hotărîrile de excludere a lor din U.T.C., Congresul a aprobat propunerea Prezidiului ca noul Comitet Central ce va fi ales să ia măsurile corespunzătoare pentru rezolvarea situației acestor tineri, potrivit prevederilor Statutului U.T.C.
Congresul a votat în unani

mitate hotărîri prin care a- 
probă :

— Raportul Comitetului

aprobat
cererile Congre-

Central al U.T.C. cu privire la 
activitatea Uniunii Tineretu
lui Comunist în perioada din
tre Congresul al VII-lea și 
Congresul al VIII-lea al 
U.T.C. și sarcinile ce revin 
Uniunii Tineretului Comunist 
pe baza hotărîrilor celui 
de-al IX-lea Congres al Par
tidului Comunist Român ;

— Raportul și activitatea 
Comisiei Centrale de Revizie.Comisia de redactare și hotărîri a informat Congresul că au fost primite peste 600 de propuneri pentru îmbunătățirea proiectului Statutului U.T.C. Majoritatea acestora se referă la probleme care privesc munca practică a organelor și organizațiilor U.T.C. După ce a aprobat introducerea în proiect a unor modificări propuse Congresul a vo
tat în unanimitate Statutul 
Uniunii Tineretului Comunist, 
legea de bază a U.T.C.

Delegații au votat apoi în 
unanimitate Rezoluția celui 
de al VIII-lea Congres al U- 
niunii Tineretului Comunist.Documentele au fost adoptate de Congres într-o atmosferă de puternic entuziasm tineresc. In marea sală au răsunat minute în șir, aplauze, ovații îndelungi.Lucrările Congresului continuă.

Daruri oferite Prezidiului

Congresului din partea

delegațiilor străine

Conducători ai delegațiilor de peste hotare participante la lucrări au oferit Prezidiului Congresului daruri din partea organizațiilor de care le reprezintă.Primul secretarU.T.C., tovarășul che, a mulțumit călduros oaspeților pentru darurile o- ferite subliniind că ele sim-
tineret peal C.C. al Petru Ena-

Întîlnire cu

tineretuluiVineri dimineața tovarășul Petru Enache, prim-secretar al C.C. al U.T.C., a primit pe conducătorii delegației Uniunii Tineretului Muncitor din R. D. Vietnam, Truong Dinh Bang, membru al Comitetului Executiv al Uniunii și delegației Federației Tineretului pentru Eliberarea Vietnamului de Sud — Le Huu Van, membru al Comitetului Central al Federației, cu care a avut o convorbire tovărășească.

bolizează prietenia statornicită între Uniunea Tineretului Comunist din țara noastră și organizațiile de tineret din diferite țări ale lumii. El a transmis acestor organizații salutul frățesc al tineretului român, urîndu-le noi succese în activitatea lor, în lupta pe care o desfășoară pentru pace și progres social. (Agerpres)
Inginerii Mihail Pochițac și Enric Riiber de la ÎNCERC, 
București, studiază, cu ajutorul aparatelor electronice, rezis

tența unei grinzi de beton pre comprimat

Primire la C. C. al P. C. R.Intre 15 și 25 martie a.c., ziaristul Sam Russell, redactor la ziarul „Daily Worker", a făcut o vizită în țara noastră. S. Russell a vizitat obiective industriale, agricole, construcții de locuințe, instituții culturale din diferite regiuni, a a- sistat la lucrările celui de-al VIII-lea Congres al U.T.C.La sfîrșitul vizitei, oaspe-

tele a fost primit la C.C. al P.C.R. de tovarășul Paul Ni- culescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv și secretar al C.C. al P.C.R. A participat Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R.Convorbirea a decurs într-o atmosferă cordială.
Distincții acordate unor savanți româniAcademia cehoslovacă de științe a ales la cea de-a XXI-a adunare generală a sa pe acad. Ilie Murgulescu, ca membru de peste hotare al a- cestui for științific pentru activitatea desfășurată în domeniul fizicii și chimiei, iar acad. Ștefan Milcu, a fost distins cu medalia de argint „Pentru științific și al Distincțiile acordate au fost înmînate vineri la amiază în cadrul unei festivități care a avut loc la ambasada Republicii Socialiste Cehoslovace din București.Au luat parte Roman Moldovan, președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice, Ștefan Bălan, mi-

merite în domeniul umanității".

nistrul învățămîntului, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, academicieni, profesori, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, ziariști.Cu acest prilej, ambasadorul R. S. Cehoslovace la București, Cestmir Cisar, e exprimat urările cele mai călduroase pentru prosperitatea științei românești.Acad. Ilie Murgulescu, președintele Academiei Republicii Socialiste România a mulțumit pentru distincțiile acordate, deosebită acordată oamenilor de știință din țara noastră de către Academia cehoslovacă.
pentru prețuirea

(Agerpres)
participat tovarășii Elena Po- parad, secretar al C.C. al U.T.C. și Dan Marțian, membru al Biroului C.C. al U.T.C.Cu acest prilej, în numele tineretului vietnamez, oaspeții au mulțumit tineretului, întregului popor român și conducătorilor săi pentru sentimentele de prietenie și pentru sprijinul acordat poporului vietnamez în lupta sa dreaptă împotriva interven- ționiștilor americani.(Agerpres)

solidaritate,
(Agerpres)

al VIII-lea al II. T. C• în sala sporturilor Floreasca 
S-au desfășurat aseară meciurile 
revanșă la volei între selecționa
tele de tineret ale României și 
Cehoslovaciei. Echipele noastre au 
repurtat victoria cu 3—1 
15—12, 12—15, 15—12) la 
și cu 3—2 (13—15, 15—10, 
15—8, 15—8) la masculin.

(15—8, 
feminin 
12—15,

• Duminică se desfășoară jocu
rile etapei a doua a returului 
campionatului categoriei A de fot
bal.

în Capitală, stadionul ,,23 Au
gust" va găzdui în program cu
plat meciurile : Steaua—Crișul O- 
radea (ora 14) și Rapid—Farul
Constanța (ora 16). Iată meciurile 
din țară : Politehnica Timișoara 
—Dinamo București ; Universita
tea Cluj—Știința Craiova; C.S.M.S. 
Iași—U.T. Arad; Siderurgistul 
lăți—Petrolul Ploiești; Dinamo 
tești—Steagul Roșu Brașov.

Ga- 
Pi

in- 
re- 

și

* S-a stabilit ca întîlnirea 
ternațională de fotbal dintre 
prezeptatlvele R. F. Germane 
României, programate la 1 iunie, 
să se desfășoare în orașul 
shafen.

Ludwig-

• La Tunis, în prezența
15 000 de spectatori, s-a 
meciul international de fotbal din
tre selecționata Tunisiei și forma
ția Dinamo Moscova. Gazdele au 
obținut victoria cu scorul de 2—1 
(0-1).

a peste 
disputat

• Astăzi, în jurul orei 19,15, 
stațiile noastre de radio vor tran
smite pe programul I emisiunea 
„Au cuvîntul reporterii sportivi", 
în cadrul acestei emisiuni se vor 
transmite avancronici de la meciu
rile etapei de duminică a campio
natului categoriei A de fotbal. La 
sfîrșitul emisiunii se vor transmi
te aspecte de la finalele competi
ției de box pentru „Cupa Primă
verii", care au loc In sala spor
turilor de la Floreasca.

Duminică, pe programul I, cu 
începere din jurul orei 11,15, sta
țiile noastre de radio vor transmi
te aspecte de la meciul de rugbi 
Dinamo—C.S.M.S. Iași, sosirea în 
cursa ciclistă pentru „Cupa Flacă
ra" și de la jocurile de baschet

Ritm intens în
CINEMATOGRAFE

campania de primăvară

z lu
de 

în
să

programate în sala Floreasca. în 
jurul orei 15, pe programul I, va 
începe emisiunea „Sport și Mu
zică", în cadrul căreia amatorilor de 
fotbal li se vor transmite aspecte 
de la toate meciurile categoriei A, 
comentarii și cronici de la alte 
manifestări sportive.

• Turneul inter
național de șah de 
la Mar del Plata a 
continuat cu des
fășurarea partidelor 

1 din runda a X-a.
Partida centrală a 

M rundei • a opus pe 
Lajos Portisch 

(Ungaria), liderul clasamentului, 
marelui maestru sportiv sovietic 
Vasili Smîslov (U.R.S.S.). întîlni
rea a luat sfîrșit cu un rezultat de 
egalitate. Alte rezultate : Reschev- 
ski (S.U.A.) — Rubinstein (Argen
tina) 0—1 ; Sanguinetti (Argenti
na) — Uhlmann (R. D. Germană) 
remiză ; Rosseto (Argentina) — 
Bolbochan (Argentina) remiză. 
Partida dintre Garcia (Argentina) 
și Stein (U.R.S.S.) s-a întrerupt. 
După zece runde, în clasament 
conduce Lajos Portisch cu 7,5 
puncte, urmat de Vasili Smîslov cu 
7 puncte și Bolbochan cu 6 puncte.

e Vineri dimineața au 
Capitala plecînd cu 
Dortmund (R.F.G.) 
mondială Iolanda Balaș, 
Viscopoleanu și Șerban Ciochină,
care vor participa la primul Cri
teriu european atletic pe teren a- 
coperit programat duminică.

părăsit 
avionul Ia 
recordmana 

Viorica

® In primul meci al semifinalei 
„Cupei campionilor europeni" la 
handbal (masculin), Honved Buda
pesta a învins formația 
Kfum Copenhaga cu 
25—12 (12—4). Returul 
avea loc la 29 martie

★
în preliminariile campionatului 

mondial masculin de handbal, la 
Oslo, echipa Cehoslovaciei a În
vins cu 22—20 (10—7) reprezenta
tiva Norvegiei. La Mannheim, în 
cadrul aceleiași competiții, echi
pa R. F. Germane a învins cu 
37—18 (17—5) selecționata Belgiei.

daneză 
scorul de 
întîlnirii va 

la Aarhus

• Sala sporturilor de la Floreas
ca va găzdui astăzi de la ora 18 
finalele competiției de box pen
tru „Cupa Primăverii". Din pro
gram se desprind întîlnirțje Gru- 
escu—Pop, Stanev—Moldoveanu,
Murg-r-Antonio, 
Anghel—Pintilie 
Ghiorghioni.

Tudose—Dinu, 
ți Mariuțan—

• Echipele de 
drid și Internazionale Milano 
vor întilni în semifinalele „Cupei 
campionilor europeni” la 13 și 
respectiv 30 aprilie. Primul meci 
va avea loc la Madrid.

fotbal Real Ma
se

(Agerpres)

Delegația
Tineretului

Uniunii

Comunist
din Chile

Delegația Uniunii Tineretului Comunist din Chile, condusă de SERGIO VARGAS, membru al C.C. al U.T.C.C. a sosit în Capitală.La sosire, pe aeroportul Bă- neasa, delegația a pinată de membri și activiști ai C.C. fost intimai Biroului al U.T.C.

Delegația Tineretului
Adunării
Africane

Democratice
din Guineea

Capitală delega-A sosit în ția Tineretului Adunării Democratice Africane din Guineea, condusă de KEITA DIA- MANDY, membru al Comitetului Național al T.A.D.ALa sosire, pe aeroportul Bă- neasa, delegația a fost întîm- pinată de membri ai Biroului și activiști ai C.C. al U.T.C.

ilele calde per 
mit acum 
crătorilor 
pe ogoarele 
tregii țări
iasă la cîmp cu 
toate forțele, 
să-și sporească 
eforturile pen

tru a efectua la timp lucrările 
din această campanie agricolă 
de primăvară.

In cadrul celor 19 gospodă
rii de stat aparținînd trustu
lui Bîrlad muncesc, alături de 
vîrstnici, circa 2 000 de tineri. 
Numai mecanizatori sînt peste 
600. Gospodăriile din acest 
trust au avut de însămînțat 
peste 6 700 hectare culturi din 
prima urgență, dintre 
2 970 cu borceag, 1 000 
ovăz, 890 cu lucerna.— La noi, zilele bune de lucru au sosit ceva mai tîrziu — ne spune inginerul CORNE- LIU MARDARE — directorul trustului. Zilele primăverii ne-au găsit însă bine pregătiți. Și astfel folosind cu eficiență capacitatea de lucru a mașinilor am reușit să terminăm-la timp însămînțările culturilor din prima urgență, în frunte s-au situat colectivele de

care 
cu

muncă ale gospodăriilor de stat Fălciu, Murgeni, Mușata. Calitatea lucrărilor este bună, în continuare, mecanizatorii din unitățile trustului G.A.S. Bîrlad pregătesc ogoarele pentru a însămînța cu porumb 15 000 hectare. De asemenea, sub îndrumarea tehnică a specialiștilor, toți mecanizatorii, prin rotație, precum și muncitorii care îi vor ajuta pe mașini, participă la instruirile organizate în fiecare gospodărie de stat, pentru a cunoaște și folosi cu randament sporit se- mănătorile SPC 6.
Intr-o altă parte a țării, la 

S.M.T. Rupea din regiunea 
Brașov, tovarășul Alexandru 
Badea, inginerul șef, abia so
sise dintr-o parte a raionului, 
ca numai peste cîteva. minute 
să plece în alta. In răgazul 
scurt petrecut în stațiune, el 
ne-a conturat imaginea hărni
ciei cu care mecanizatorii de 
aici se străduiesc să dea viață 
hotărîrilor pe care adunările 
generale ale cooperativelor 
agricole deservite le-mu adop
tat privind planurile de pro
ducție în sectorul vegetal.— Mecanizatorii noștri — ne-a relatat inginerul ALEXANDRU BADEA — deservesc 25 cooperative agricole. Deși nu fiecare zi a fost bună de lucru, totuși, majoritatea tractoriștilor, printre care cei care lucrează la cooperativele agricole Rupea, Hoghiz, Dăi- șoara, Homorod succese deosebite. Șefii brigadă Ioan Peter, Wagner, ca Alexandru Fori,

le deservim, mecaniza- însămînțează mazărea,
INFORMAȚIIprilejul lucrărilor celei doua sesiuni a Comi-

au obținut de Andrei și tractoriștii Ion Chirilă, Vasile Vițcu, Emeric Kovaci sînt uteciști harnici și buni gospodari. îndeosebi ei știu să-și gospodărească bine timpul. Firesc, rezultatele îi înscriu în rîndul fruntașilor. în majoritatea cooperativelor pe care torii

borceagul, ovăzul și celelalte culturi din prima urgență. în total, stațiunea noastră și-a realizat pînă acum mai bine de un sfert din planul campaniei de primăvară. Compa- rînd cifrele cu cele ale anului trecut, rezultă că în primăvara aceasta vom putea scurta termenul însămînțărilor cu cel puțin 4-5 zile.
Alte vești, la fel de îmbucu

rătoare, ne-au fost furnizate 
de specialiștii de la Consiliul 
agricol raional Huși. Coope
rativele de producție din acest 
raion al regiunii Iași și-au 
prevăzut să însămînțeze 24 223 
hectare culturi din prima ur
gență. Pînă ieri seară au în
sămînțat 4 415 ha., dintre care 
1 360 cu mazăre, 837 cu bor
ceag, 450 cu ovăz. In fiecare 
cooperativă tinerii, alături de 
vîrstnici, îi ajută pe mecani
zatori să efectueze însămînță
rile operativ și de calitate. La 
Berezeni, colaborarea strînsă 
dintre mecanizatori și coope
ratori a făcut ca pînă acum 
să fie însămînțată întreaga su
prafața de 350 hectare. De 
asemenea, au fost însămânțate 
25 hectare cu floarea-soarelui, 
din cele 360 prevăzute. Rezul
tate asemănătoare au înregis
trat și cooperativele agricole 
Tîrzii, Vutcani, Lunca Banu
lui, Văleni, Stănilești.

Pretutindeni, în fiecare uni
tate, în aceste zile tinerii pot 
fi văzuți cu sutele pe tarlalele 
unde se seamănă culturile 
eerealiere și furajere, în gră
dinile de legume și podgorii, 
în livezi. Rezultatele fiecărei 
noi zile de muncă sînt supe
rioare zilei precedente. Aces
tea se adaugă buchetului de 
fapte cu care tineretul patriei 
noastre este alături de repre
zentanții tinerei generații, 
care se află în sala Congre
sului.

RĂSCOALA — cinemascop 
rulează ta Patria (orele 9i
11.15) 13,45) 16,15) 18,45)
21.15) .

FIFI ÎNARIPATUL
rulează la Republica (orele 
9; lli 13) 15; 17; 19; 21,15), 
Capitol (orele 9,45; 12i
14.15) 16,30; 18,45; 21), Ex
celsior (orele 10; 12; 14,30i 
16,30; 18,30; 20,30) — corn- 
pletare — Tîrguri și Iarma
roace — Melodia (orele 10; 
12; 14.30; 16,30; 18,30;
20,30).

LUMINA VERDE — cinema
scop

rulează la Luceafărul (ore
le 10; 12) 14; 16;1 18,15)
20,30).

BARCAGIUL — cinemascop 
— completare — Energie —

(Orele 
16,15; 
(orele 
18,30)

rulează la Festival 
8,45; 11,15; 13,45;
18,45; 21,15), Modera 
9; 11,15; 13,30) 16)
21).

BEATA — completare — Pir
vu

(orele
18,45)
12,15)

coni'

Mutu-Zugravul — 
rulează la Victoria 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 
21), Bucegi (orele 10; 
16; 18,15; 20,30).

ANI CLOCOTITORI — 
pletare — Politețe —

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

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

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

JUDEX — completare — O 
vînătoare neobișnuită —

rulează la Union (orele 
15.30; 18; 20,30).

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

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

FATA DIN JUNGLA 
rulează la Giulești 
16; 18; 20).

CEA MAI FRUMOASĂ 
rulează ja. Ferovi^i 
9,30; 11,45, 14; 16.15;

Gloria

în

la
16) 
(o-

(orels

Institutul politehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej", Facultatea de tehnologia construcției de ma
șini. Un grup de studenți determină rezistența la compresiune a materialelor de ciment cu 

ajutorul indicațiilor competente ale asistentei Oltea Bogdan.
Foto : SORIN DAN

fle-asiei guvernamentale mixte de colaborare economică între Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană, vineri seara, ambasadorul R. D. Germane la București, Ewald Moldt, a oferit un dineu.Au participat Gheorghe Ră-

C. SLAVIC

alcon-duleScu, vicepreședinte Consiliului de Miniștri, ducătorul delegației române, și Julius. Balkow, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. D. Gerrriane, conducătorul delegației germane, precum și fnembrii celor două delegații. (Agerpres)
URMĂRI DIN PAQt I

A

înainte
de a apăsa 
pe butonul 

de comandădeoarece specializarea la noile utilaje cere o perioadă de adaptare. Eu, de pil- • dă, resimt și acum o anumită nesiguranță.în cazul unor mașini de mare complexitate tehnică, cum este aceasta, consider că este necesar ca demonstrarea funcționării să se facă de către un specialist de la uzina producătoare. Așa s-a procedat la noi la alte mașini și rezultatele sînt foarte bune.
Alături de Petre Gref, la o 

mașină de frezat prin copiere, 
dar eu două posturi, lucrează 
un alt tînăr. Asistînd la dis
cuție își spune și el părerea.— Eu aș vrea să ridic o altă problemă — spune GHERGHE CIOACĂ, de a prelua mașina instruit de tovarășul Urlic și de un alt Instruirea mînă și ceva.că am învățat în acest timp

frezorul Înainte am fost inginer muncitor, a durat o săptă- Pot eu spune

totul despre această mașină ? Nu. Această instruire m-a inițiat cît de cit pentru a putea să-mi perfecționez, în continuare, pregătirea. Ar trebui pentru aceasta să studiez cu atenție cartea tehnică a mașinii. Dar cartea tehnică e scrisă într-o limbă străină, nimeni nu se îngrijește s-o traducă și noi n-o putem folosi.
Observația aceasta — foar

te întemeiată — au făcut-o toți 
muncitorii cu care am stat de 
vorbă. In alte uzine ca „Rul
mentul", „Tractorul", „Stea
gul roșu", traducerea cărții 
tehnice este prima operație 
care se face înainte de pune
rea în funcțiune a unei ma
șini. Cum poate muncitorul să 
se inițieze în tainele unui uti
laj nou — și încă dintre cele 
mai complexe — atîta vreme 
cțt nu se poate folosi de acest 
„ghid" extrem de util, cartea 
mașinii ? Răspunsul conduce
rii uzinei ■ „n-avem traducă
tori" nu poate fi acceptat. 
Nici alte uzine n-au. Folosesc 
in schimb cooperativele de 
specialitate, folosesc inginerii 
din uzine cunoscători ai lim
bilor străine etc.— Traducerea cărților tehnice ale noilor utilaje — arată inginerul MARIN DUMITRA- CHE, adjunctul secției prelucrări mecanice — nu mai poate admite nici o amînare. Dacă a- veam tradusă cartea tehnică

atunci cînd s-au gripat axele la mașina de frezat prin copiere, muncitorii știau cum să intervină. Așa, s-au apucat să bată cu ciocanul. Mașina s-a defectat la scurt timp. Remedierile au costat înzecit de costul traducătorilor...
Mașinile acestea, în 

s-au investit atîția bani, 
buie nu numai păstrate și în
treținute cu grijă, dar și în
cărcate în mod judicios pen
tru a-și amortiza în scurt 
timp cheltuielile.— Pot spune că utilajele noi — arată inginerul CORNEL TODOR — sînt încadrate în general cu muncitori pentru două și chiar trei schimburi. Excepție face mașina de rectificat optică, cu profile din secția sculerie. Aceasta lucrează intr-un singur schimb. De ce ? Pentru această mașină a fost instruit un singur muncitor — Ion Drăghici. Dorinței tovarășului Avram Ion, unul dintre cei mai buni muncitori din secție, absolvent al liceului seral, nu i-a dat nimeni curs. Consider că pentru mașinile noi este absolut necesar să fie instruiți — odată cu muncitorii de bază ai mașinii — și muncitori de rezervă. A- ceasta pentru ca muncitorii titulari să poată fi înlocuiți — în orice moment — în caz de boală, concediu sau absență.

Uzina va primi și în acest an un număr însemnat de utilaje

față
care 
fre

Unele au sosit deja și se 
în curs de montare. Apare 
cu atît mai necesar să se 

de atenție 
in-

noi. 
află 
deci 
acorde maximum 
punerii lor în funcțiune, 
struirii celor care sînt chemați 
să le mînuiască.— Actuala metodă pe care o folosim — e de părere inginerul GNASENCO VLADIMIR — nu mai corespunde. Un inginer tehnolog primește sarcină să se ocupe de punerea în funcțiune a unei mașini noi — fie că face parte din grupa mașinilor cu copiere, fie din grupa mașinilor de danturat sau rectificat, fie din grupa mașinilor universale. Eu consider că în cadrul serviciului tehnic ar trebui ca tehnologii să se specializeze pe grupe de mașini. Atunci ar exista posibilitatea ca aceștia să cunoască toate mașinile din grupa respectivă și, cunoscîndu-le, să asigure o bună instruire și muncitorilor. Văd necesară, de asemenea, crearea unei grupe pe uzină de punere în funcțiune a utilajelor noi. Ea ar putea fi formată din : reprezentanți ai serviciului tehnic, mecanicului șef și secției, care va exploata utilajul. A- ceastă grupă să răspundă de punerea în funcțiune și pregătirea muncitorilor pînă ce mașina a atins parametrii proiectați.

încheiem aici ancheta noas-

tri. Principalele concluzii s-au 
desprins pe parcurs. Am vrea, 
în încheiere, să insistăm asu
pra unei singure probleme. 
Sugerăm conducerii uzinei să 
asigure o cit mai operativă 
punere în practică a propune
rilor rezultate cu prilejul an
chetei. Fiecare din ele poate 
fi considerată un mic buton 
în acest angrenaj complex 
care este chemat să acționeze 
pentru punerea în funcțiune, 
în condiții optime, a noilor 
utilaje și mașini.

„Trăim In miezul unul ev aprins 
Si-l dăm a-nsuflețirii noastre 

vamă 
Cei ce nu ard dezlănțuit! ca noi. 
In tlăeările noastre

se destramă.

Nol pentru viitor ne pregătim 
Si-l populăm pe solul, fericirii. 
Cu bratele-ncordate să-l săpăm 
Și si-l udăm cu ploile gindirii"...

MIHAI NEGULESCU

însemnări
din Sala

Congresului
de

FLORENȚA ALBU

Atmosfera concentrată de Iu- 
e dominantă : te Intimpi-cru

nâ in sală, in timpul ședințe
lor.
care continuă dezbaterea unor 
probleme importante, dragi ti
nerilor.

Sînt. aici, comuniștii adoles
cenți și comuniștii trecuți prin 
poarta de bronz a majoratu
lui, aceste tete și băieți care 
duc parcă, pe brațe, buchete de 
liliac timpuriu, buchete — anii 
și entuziasmul lor — tării so
cialiste.

și-n pauze in grupurile

Versurile poetului Nicolae 
Labiș răsună viu și attt de ac
tuale, in atmosfera acestui am
fiteatru al celor de 20 de ani. 
Imperativele comunismului au 
devenit imperativele înseși, ale 
tinereții noastre. Acestea sînt 
brațele încordate care sapă 
„solul tericirii", sînt „ploile 
gindirii" pe care le revarsă 
tinerii patriei socialiste în vi
itorul. început în fiecare zi și 
an, din anii noștri.

Ei aduc. în sală, șantierele și 
clmpiile. uzinele și universită
țile ; ei aduc învățăturile atîtor 
școli, în amfiteatrul unic al 
școlii Congresului.

Prezența fiecărui delegat aici 
înseamnă un mare examen tre
cut cu succes dai înseamnă, 
încă, marile examene pe care 
le vor da după înalta lecție a 
Congresului O reușită și exi
gența de 
vînturi și

— Noi, 
rul“...

— Noi 
rului...

— Noi.
Colocviul 

rile 
Congresului. Bat. tntr-un timp 
prezent, vecin de tîmplă cu vi
itorul, clopotele grave, de 
bronz, ale vîrstei majore.

mime nentru noi a- 
reușite.

cel de la „Tracto-cei din cimpio grina-

studentli ieșeni... 
tinereții, prelege- 

tineretii. in amfiteatrul

Privindu-i și ascultindu-i pe 
cei care, după însuflețitorul salut adresat Congresului de 
secretarul general al C.C al 
P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au adus cuvîntul 
și gîndul lor în marele for al 
tinereții, am simțit o adîncă 
mîndrie pentru pămîntul nos
tru natal, care a dat istoriei 
contemporane asemenea fii, 
care — printr-o intensă operă 
de creație românească — tră
iește el însuși o perpetuă în
tinerire.

Auzindu-i, de pildă, pe tri
mișii regiunii mele de baștină, 
aveam mai mult ca niciodată 
bucuria pe care o simt întot
deauna cînd mă simt printre 
ai mei. Dar, alături de petro
liștii Văii Prahovei, de meta- 
lurgiștii de 
podgorenii, 
canizatorii 
Sărat, nu 
deopotrivă, 
bănățenii 
trăit și am lucrat luni și luni 
de zile : minerii de la Lupeni, 
constructorii de la Luduș, 
elevii din Țara Moților, ingi
nerii brașoveni tinerii chi- 
rhiști moldoveni, constructorii 
de locomotive electrice din 
vechea bănie a Olteniei ?

Ai mei, pretutindeni. Pretu
tindeni mii de tovarăși și de 
prieteni, ai mei. Intre ei am 
crescut, între ei am dobîndit 
sentimentul apartenenței la o 
generație talentată și entu
ziastă, devotată partidului co
munist, dăruită cu trup și suflet ascensiunii în lume și în 
istorie a României socialiste.

la „1 Mai", ori de 
zootehniștii și me- 
dinspre Rîmnicu 
erau oare ai mei, 
maramureșenii și printre care am

(orele 
..................... 18,30;

20,45). Gloria (orele 10; 
12,15;: 16; 18,15;. 20,30).

TOM JONES — completare — 
Sărbătorirea Unirii Principa
telor Române —

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

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

rulează la Buzeștl 
18.15; 20,30).

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

rulează la Crîngași (orele 
16; 18; 20,30), Munca (orele 
16; 18,15; 20.30)

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

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

rulează la Unirea (orele 16; 
18 15: 20.30)

VANINA VANINI
rulează la Tomis (orele 9.30; 
12. i5.30; 18; 2030)1 Miorița 
(orele 10, 12.30: 15,30. 18; 
20.30)

AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTO
RIE

rulează la Vitan (orele
15.30. " 18; 20,30).

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

rulează la Popular (orele 
10.30; 16; 18.15; 20.30)

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

rulează la Arta 
11; 13,30; 16;
Aurora (orele 
1330; 16;
completare 
Grivita (orele
15.30, 18; 20.30) 
(orele 8 45: 
18.30; 21)

DUMINICA la ORA 6
rulează la Moșilor, (orele 
15.30 18. 20.30)

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

rulează
15 30, 18

CATIFEAUA 
nemascop — 
Cronică la un miracol —

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

VIZITA — cinemascop 
rulează la înfrățirea intre 
popoare (orele 10) 16) 18; 
20).

(orele 16)

SAU
— com-

(orele 8.30; 
18.30; 21), 
9; 11.15)

18,30; 21,30 — 
- Rășinari —

10; 12.30; 
... București 
11; 13,30; 16)

îs Viitorul (orele
20 W

NEAGRA - ci- 
completare —



Protestul 

tinerilor 
portoricani

Evoluția crizei din O.T.O.J

Lucrările Comisiei 0. hl. U.
pentru drepturile omului

în cea de a doua zi a lucrărilor sale, Comisia O.N.U. 
pentru drepturile omului a dezbătut problema pedepsi
rii criminalilor de război și a persoanelor care au să- 
vîrșit crime împotriva umanității. Delegatul' Poloniei a 
prezentat în legătură cu. această problemă un proiect 
de rezoluție care conține un apel adresat tuturor 
popoarelor să respecte principiul dreptului internațio
nal cu privire la inacceptabilitatea termenului de 
prescripție în cazul crimelor de război.Apelul cere să se depună toate eforturile pentru a a- resta, expulza și pedepsi persoanele acuzate de a fi săvîr- șit crime de război. Proiectul recomandă Consiliului economic și, social al O.N.U. să elaboreze în viitor măsuri în vederea consolidării colaborării internaționale în scopul arestării și pedepsirii criminalilor de război.Reprezentanții Austriei, Noii Zeelande, Franței, Olandei și Izraelului au prezentat un proiect de rezoluție propriu în care invită comisia să pregă

tească un proiect de convenție, stipulînd ca, crimele de război să nu fie prescrise, ori care ar fi data la care au fost comise ele. Proiectul invită, de asemenea, statele să ia toate măsurile necesare pentru a împiedica aplicarea prescripției acestor crime.Delegatul U.R.S.S., E. N. Na- simovski, a subliniat că adoptarea proiectului polonez ar duce Ia fixarea principiului internațional al inacceptabilității termenului de prescripție în cazul criminalilor de război și a crimelor împotriva umanității.
„Operația 

Der Spiegel“
în presă au apărut în ulti

mul timp relatări cu privire la 
o înțelegere survenită între 
Axel Springer, proprietarul ce
lui mai mare concern de presă 
din R.F.G., și Rudolf Augstein 
editorul săptămînalului „Der 
Spiegel". Potrivit acestor rela
tări acordul, încheiat pe 10 
ani, urmează să intre în vi
goare la 1 aprilie 1967.

! „Darncepînd Spiegel" pografie din Arensburg, de lingă Hamburg, care aparține lui Springer. Actualii redactori ai săptămînalului speră, desigur, ca prin aceasta să se înlăture dificultățile întîmpinate in prezent cu tipărirea revistei: paginile de reclamă cu fotografii în culori se tipăresc separat, întrucît revista propriu-zisă se tipărește într-o tipografie de ziar ; datorită tirajului ridicat, de 540 000 de exemplare, revista, care apare luni, trebuie să fie gata în noaptea de vineri spre sîmbătă, ceea ce face imposibilă folosirea ultimelor știri etc.Dar dacă acestea sînt aspectele „tehnice" ale acordului intervenit între cei doi conducători de presă, se consideră că operația în sine are largi implicații politice. După cum se știe, „Der Spiegel" s-a afirmat cu diferite prilejuri ca o revistă combativă, determinînd printre altele, înlăturarea fostului ministru de război Strauss. Atitudinea revistei, considerată de avandgardă, nu convenea autorităților vest-germane. Si, după ce asupra ei au fost exercitate presiuni de tot felul, în ultimă instanță s-a recurs la această formulă, aceea a asocierii la trustul lui Springer, tocmai pentru „a fi readusă la sentimente mai bune". Ziarul italian „Corriere della Sera" scrie că scopul „operației Der Spiegei" este acela de a se pune o bază nouă pentru relațiile „presei mari", de orientare național- conservatoare, cu opoziția democratică. Politica lui Springer, se spune în continuare, este în mod practic politica întregii pături conducătoare vest-germane, inclusiv a guvernului federal, a lumii industriale și financiare, precum și a unei părți considerabile dintre conducătorii social-democrați și sindicali de dreapta, în cadrul acestei politici, cercurile reacționare, se plasează treptat pe poziții „mai atenuate", în timp ce forțele „care ar putea fi numite democratice" sînt invitate să-și domolească criti- cile, prevăzîndu-se în perspectivă crearea unui nou guvern de „mare coaliție". Referindu-se în continuare la „Der Spiegel" ziarul afirmă: „Este probabil că acum revista va fi lăsată cu toate onorurile să pătrundă la masa grupurilor guvernante; în schimb, atacurile revistei împotriva autorităților se vor estompa".Apreciind situația creată în condițiile unui asemenea acord, presa occidentală afirmă că „timpurile scandalului zgomotos cu cazul «Der Spiegei», cînd s-a ajuns la o ciocnire directă dintre Augstein și echipa Adenauer-Strauss au trecut probabil pentru totdeauna". Potrivit acelorași relatări, Conrad Alersj persoana pe care Strauss ordonase să fie arestată pentru faimosul articol despre Bundeswehr, a declarat recent că Strauss „s-a schimbat" și că acum el nu mai este personajul macabru care era cu trei ani în urmă, ba chiar că el poate fi din nou folositor „națiunii și democrației".Rudolf Augstein a insistat, cei drept, asupra caracterului „pur tehnic" al înțelegerii sale cu magnatul presei din Hamburg; încredințările lui apar totuși prea puțin convingătoare, iar numeroșii observatori vest-europeni se întreabă dacă peste un an „Der Spiegei" va mai continua să existe ca atare, sau va fi o revistă, din multe altele, ale lui Springer.

de la acea dată, se va tipări în noua ti- pentru publicații ilustrate
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BELGIA: Aspect de la Expo
ziția românească din cadrul 
„Salonului internațional de 
turism și vacanță" deschis 

recent la Bruxelles

în Porto Rico se intensifică acțiunile de protest ale tinerilor împotriva înrolării lor în armata americană. în ultimul timp, pe insulă au loc numeroase adunări și mitinguri de protest ale tinerilor care nu doresc să devină „carne de tun" în Vietnamul de sud. Organizațiile progresiste din Porto Rico, care se pronunță pentru dobîndirea independenței țării față de Statele Unite, au arătat că înrolarea tinerilor portoricani în rîndurile trupelor a- mericane este ilegală. Mișcarea de protest a tinerilor s-a intensificat o dată cu sporirea numărului morților și ră- niților în rîndurile soldaților portoricani, care luptă în Vietnam în cadrul trupelor a- mericane.
<----

De unde provin 
defecțiunile 

rachetei „Agena“

VIETNAMUL DE SUD : In 
timpul unei manifestații stu
dențești Împotriva prezenței 

trupelor americane

Generalul de Gaulle intenționează să 
adreseze președintelui Johnson, într-un 
viitor apropiat, o notă de avertisment, 
cerînd retragerea neintîrziată a trupelor 
americane și a bazelor militare ale 
N.A.T.O. de pe teritoriul Franței — infor
mează agenția United Press Internatio
nal, citind surse guvernamentale fran
ceze.

Această hotărîre ar consti
tui, potrivit surselor amintite, 
răspunsul la ultima scrisoare 
a președintelui Johnson în le
gătură cu situația actuală din 
N.A.T.O. Menționînd că au
toritățile franceze au sperat 
că mesajul adresat de gene
ralul de Gaulle președinte
lui Johnson la 7 martie va fi 
interpretat ca o invitație la 
tratative, în vederea elaborării 
în comun a unui program de 
evacuare a bazelor americane 
și a instalațiilor N.A.T.O. de 
pe teritoriul Franței, agenția 
citată relatează că în momen
tul de față guvernul francez 
este hotărît să întreprindă în 
mod unilateral o acțiune în 
acest sens.

Pe de altă parte, surse ame
ricane relatează că Statele 
Unite și ceilalți aliați atlantici 
pregătesc un răspuns comun 
la memorandumul generalului

de Gaulle, referitor la inten
ția Franței de a se retrage din 
comandamentele integrate ale 
Alianței atlantice. In ceea ce 
privește retragerea trupelor a- 
mericane și a bazelor mili
tare N.A.T.O. de pe terito
riul Franței, surse ameri
cane consideră că pentru
demontarea instalațiilor mili
tare este necesară în orice caz 
o perioadă de cel puțin un an.

Poziția Franței față de 
N.A.T.O. și consecințele ei 
continuă să preocupe intens 
presa franceză și cea interna
țională. Editorialele de joi di- 
mineața ale ziarelor franceze 
„Le Figaro" și „Combat" se 
intitulează semnificativ :
„N.A.T.O. a încetat să mai fie 
o organizație utilă" și „Atitu
dinea Franței față de N.A.T.O. 
va. obliga aliații la un exa
men de conștiință".

S-a încheiat ancheta 
în „cazul Ben Barka“

Ancheta în cazul ră
pirii liderului opoziției 
marocane, Ben Rarka, 
s-a încheiat. Judecă
torul de instrucție, Zol
linger, a remis joi do
sarul procuraturii în 
vederea redactării „re
chizitoriului definitiv". 
Se apreciază că dosa
rul cuprinde peste 
5 OOO de pagini.

După redactarea rechizito
riului, dosarul va reveni pro
babil judecătorului de instruc
ție pentru a fi trimis Curții 
de Apel, singura în măsură să. 
inițieze un proces. Acest for 
ar putea însă să considere 
ancheta incompletă și să res

tituie dosarul în vederea unor 
cercetări suplimentare.

Afacerea care a ținut zilnic 
afișul în presa franceză și in
ternațională s-a deplasat deci 
pe un alt plan. Agenția France 
Presse dă glas întrebării pe 
care și-o pun toți acei care 
au urmărit ancheta : a reușit 
oare judecătorul Zollinger să 
facă lumină deplină 1 „Cu si
guranță nu", răspunde agen
ția, amintind o serie de obsta
cole de care s-a lovit judecă
torul în îndeplinirea dificilei 
sale îndatoriri: tăcerea com
pletă a ofițerului de poliție 
Souchon, care refuză să ex
plice în mod logic cum a de
venit implicat în această ră
pire, poziția autorităților ma
rocane de respingere a de
mersurilor justiției franceze 
etc.

Se precizează că în decursul

I
I Dispute

braziliene

în timpul cercetării cauzelor care au dus la întreruperea zborului navei cosmice americane „Gemini- 8", pilotată de cosmo- nauții Armstrong și Scott, experții americani de la centrul spațial Houston au întîmpinat „dificultăți deosebit de serioase", mai ales în a- nalizarea zborului rachetei „Agena", a declarat inginerul Melvin Brooks, conducătorul programului „A- gena". După cum se știe, după întreruperea zborului navei „Gemini-8“, racheta „Agena" a rămas pe orbita sa încă cîteva zile. Săptămîna trecută, conducătorii programului „Gemi- ni-8“ au hotărît trecerea rachetei pe o altă orbită mai înal

tă, pe care urma să fie menținută pînă la lansarea navei cosmice „Gemini-10“, ab cărei program prevede manevre cu această rachetă. Dar racheta „Agena" s-a deplasat în mod neașteptat de pe orbita stabilită (253 de mile) mai întîi cu 390 de mile, apoi cu 442 mile. în cele din urmă, tehnicienii de la N.A.S.A. au reușit să o coboare cu a- proximativ 253 de mile. Potrivit agenției U.P.I., se apreciază că această deplasare s-a datorat defectării sistemului hidraulic de comandă, care a acționat deosebit de violent. Această nouă defecțiune, arată a- genția, va întîrzia lansarea navei cosmice „Gemini-9“.
Pe scurt

• La Institutul regal de relații internaționale din 
Londra a avut loc vineri o întrunire consacrată co
memorării a 25 de ani de la moartea eminentului 
diplomat român Nicolae Titulescu. Au participat 
membri ai Institutului, profesori universitari, 
personalități în domeniul științei și istoriei, ziariști. 
Cu acest prilej, Alexandru Lăzăreanu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la Londra, a evocat 
personalitatea lui Nicolae Titulescu.

• „Un auditoriu entuziast, de aproximativ 2 000 
de persoane, a ovaționat tumultuos, în picioare, 
spectacolul prezentat miercuri seara în orașul Port
land (statul Oregon — S.U.A.) de Ansamblul fol
cloric românesc „Ciocîrlia", care se află într-un 
turneu prin Statele Unite", transmite agenția Asso
ciated Press.

Publicul care umplea sala pînă la refuz, se arată 
în continuare, a cerut repetarea unor numere ale 
spectacolului plin de viață al românilor.

Cele mai călduroase aplauze ale auditoriului le-au 
primit dansatorii cu costumele lor strălucitoare.

• Continuîndu-și turneul prin Statele Unite, an
samblul folcloric român „Ciocîrlia" a prezentat un 
spectacol la „Oriental Theater" din Portland, Ore
gon. Publicul, scrie agenția United Press Interna
tional, a făcut o caldă primire artiștilor români.

• LA TEATRUL „Stadtische Buehne Gelsenkir
chen" din orașul Gelsenkirchen a ibst prezentată 
premiera operei ,,Cneazul Igor" de Borodin, in re
gia lui Alexandru Szinberger, directorul Operei de 
Stat din Cluj, care a tost invitat în acest scop în 
Republica Federală Germană.

Publicul numeros care a asistat la premiera ope
rei, a răsplătit cu vii aplauze pe realizatorii spec
tacolului.

• O mare manifestație studențească a avut. loc 
joi în localitatea sud-africană Durban. Cîteva sute 
de studenți au protestat împotriva arestării a doi 
dintre colegii lor, reținuți fără motiv, în virtutea 
legii „detențiunii preventive de 120 de zile".

• La Rio de Janeiro a avut loc joi o nouă demon
strație de protest a studenților împotriva acțiunilor 
poliției, împotriva colegilor lor din Belo Horizonte. 
Tinerii au defilat pe străzile orașului purtînd pan
carte cu lozinci în care cereau legalizarea Uniunii 
Naționale a Studenților din Brazilia.

• Fostul candidat la funcția de președinte al 
Franței, J. Tixier Vignancour, a anunțat crearea 
unei noi mișcări „Uniunea republicană pentru li
bertate și progres", care constituie o încercare de 
unire a forțelor de extremă dreaptă.

Cartea Albă a Ministerului 

de Externe al R.D. Vietnam
HANOI 25 (Agerpres), — La 25 martie, Departamentul presei și informațiilor al Ministerului Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a dat publicității o Carte Albă intitulată „Crimele de război ale Statelor Unite în Vietnamul de nord". în document — relatează agenția V.N.A. — se arată că la 5 august 1964 forțele aeriene militare americane au lansat primul lor atac împotriva unui număr de localități situate pe litoralul Vietnamului de nord, inaugu- rînd prin aceasta o nouă fază a războiului de agresiune al Statelor Unite în Vietnam. în- cepînd din februarie 1965, imperialiștii americani, au întreprins un adevărat război de distrugere împotriva R. D. Vietnam.Pe bază de fapte și fotografii se demonstrează că în timpul acestor raiduri au fost bombardate nu obiective militare, așa cum încearcă să susțină propaganda americană, ci regiuni cu populație densă, școli și spitale, canale de irigație și alte construcții hidrotehnice, pagode și piețe publice, instituții administrative, fabrici, uzine, șantiere de construcții, drumuri și poduri. In timpul acestor bombarda

mente aviația americană utilizează cele mai distrugătoare mijloace de război, avioane cu reacție supersonice, proiectile cu napalm, substanțe și gaze toxice, care au adus moartea a numeroși locuitori civili — bătrîni, femei și copii.Referindu-se la agresiunea americană în Vietnamul de sud, Cartea Albă arată că Statele Unite au declanșat un „război special" împotriva mișcării patriotice a populației din Vietnamul de sud. Ei au trimis acolo un corp expe- diționar american cu un efectiv de 200 000 de militari pentru agresiunea directă în Vietnamul de sud și practică acolo tactica „pămîntului pîr- jolit".Poporul vietnamez și guvernul R. D. Vietnam fac un apel către toate țările lumii să ia măsuri pentru a opri agresiunea imperialiștilor americani în Vietnam și a sprijini lupta dreaptă a poporului vietnamez. „Poporul vietnamez este profund convins, se spune în încheierea cărții, că sprijinindu-se pe hotărîrea sa, precum și pe ajutorul și simpatia popoarelor din întreaga lume, va ieși victorios în eroica sa luptă patriotică".

anchetei au fost interogate a- 
proape 400 de persoane, între 
care personalități de frunte, 
și au fost primite aproximativ 
300 de scrisori.

Intenția președintelui Castello Branco 
de a organiza alegeri pentru a conferi 
regimului său un spor de legalitate 
constituie obiectul unei aprige contro
verse în opinia publică din Brazilia. 
Procesul de fărîmițare a curentelor po
litice merge mină în mînă cu amplifi
carea disputei.

nfruntarea se desfășoară între adepții președintelui 
Branco care vor ca actuala orientare — stabilită după 
alungarea președintelui Goulart la 1 aprilie 1964 — să 
fie consolidată și opoziția oficială considerată „nepri- 
mejdioașă", căreia i se îngăduie să se manifeste. Fron
tul proguvernamental este greu de menținut, în special 
din pricina dificultăților economice cărora autoritățile 
nu au izbutit să le găsească o soluție. însuși președintele 
Branco recunoștea în mesajul adresat săptămîna aceasta

Congresului existența presiunilor inflaționiste și sporirea emisiunii 
monetare.

Confruntarea dintre partidul proguvernamental „Alianța națio
nală pentru reconstrucție" (ARENA) și „Mișcarea democratică 
braziliană" (M.D.B.), are loc într-un spațiu limitat de permisiunea 
autorităților. Liderii M.D.B. — Amarald Peixoto, Vieira de Melo, 
Martino Rodrigues, Tancredo Neves — au făcut numeroase decla
rații în care și-au exprimat îndoiala asupra posibilității de a se 
organiza alegeri corecte în condițiile de stare execepțională, pro
clamată mai mult sau mai puțin deschis în Actele instituționale 
nr. 2 și nr. 3. Ei au atras atenția că autoritățile au posibilitatea să 
anuleze mandatele parlamentare sau să suspende în mod arbitrar 

chiar drepturile po
litice ale unui can
didat, dacă acesta 
„combate prea 
mult“ guvernul. Cu 
-toate condițiile vi
trege, opoziția a do
vedit că izbutește 
să-și atragă sprijin. 

Reprezentanții
M.D.B. au dobîndit 
la începutul acestei

săptămîni majoritatea în conducerea adunării legislative a statului 
Sao Paulo, deși ARENA a încercat să demonstreze că în această 
încercare de forță poate ieși victorioasă.

îndărătul întrecerii dintre guvern și opoziție se profilează ame
nințătoare umbra puciștilor, cărora nu le este pe plac chiar paro
dia parlamentară existentă, deoarece ei consideră că orice consul
tare electorală poate da loc la surprize neplăcute. Acțiunea influ
entului guvernator al statului Sao Paulo, Adhemar de Barros, a 
reflectat pe deplin primejdia : după ce l-a acuzat pe președintele 
Branco într-un interviu acordat revistei „Vision" că „nu și-a res
pectat angajamentele de menținere a votului universal, de a res
tabili viața democratică și de a respecta ordinea constituțională", 
el l-a incitat pe fostul președinte Dutra să preia puterea. Cînd 
tentativa pucistă a eșuat, deoarece Dutra a refuzat să se situeze 
în fruntea conspirației, guvernatorul a apărut compromis, dar ni
meni nu poate preciza cîte asemenea tentative sînt în curs...

Atît pe scena politică oficială, cît mai ales în acțiunile puciști
lor, armata ocupă — potrivit tradiției braziliene și latino-ameri- 
cane în general — un rol dintre cele mai importante. Faptul că 
puciștii n-au izbutit pînă acum să preia puterea se datorește în 
bună măsură existenței unor curente potrivnice chiar în rîndurile 
armatei. O bună parte din ofițeri îl sprijină pe mareșalul Castello 
Branco, în slujba căruia s-au pus cînd au răsturnat vechiul regim 
constituțional. Iar echipa „gorilelor" pe care vrea să se bizuie 
unul sau altul dintre puciști este acum prea puțin influentă și nu 
controlează poziții cheie. Pe de altă parte, în armata braziliană 
își face simțită prezența și un curent nou, legat de masele țără
nești și de revendicările ei. Cu toate că după înlăturarea lui Gou
lart s-a dezlănțuit o campanie de represiuni împotriva acestor 
ofițeri, iar mulți dintre ei au luat •— împreună cu o serie de oa
meni politipi progresiști — calea exilului, totuși influența lor se 
face simțită pe o scară din ce în ce mai largă. într-un interviu 
acordat în Mexic unui corespondent al revistei „Nouvel Observa- 
teur“, Francisco Juliao, liderul puternicei Ligi țărănești, apreciază 
că numărul acestor ofițeri se ridică la 3 000.

Emigrația politică braziliană, alcătuită din personalități care 
au scăpat din închisori, se află acum într-un proces de clarificare 
a scopurilor și metodelor luptei. Alături de F. Juliao, acționează 
foștii guvernatori Arraes și De BriZola, precum și mai mulți frun
tași ai bisericii catolice. Afirmarea forțelor progresiste, din emi
grație și din țară, reprezintă un factor nou și tot mai important în 
disputa politică baziliană.

Z. FLOREA

în Pirinei, la granița dintre 
Franța și Spania se află o re
publică în suprafață de 453 
kilometri pătrați: Andora. Is
toria ei „se pierde în negura 
vremurilor" } totuși, istoricii 
locali susțin că ultimele 12 se
cole pot fi în orice caz recon
stituite, întrucît ar exista anu
mite documente, plus unele le
gende. Punîndu-le la contribu
ție și pe unele și pe altele, s-a 
ajuns la concluzia că Andora 
a lost întemeiată în anul 784, 
ca stat de sine stătător.

E sigur însă că 
în decursul lun
gii ei existente, 

Andora a trebuit să 
apeleze la Franța și 
Spania pentru proble
me de apărare și alte
le. Spaniolii se pare 
că au ținut să-i feri
cească pe andoreni 
în primul rînd cu 
sfinta Inchiziție, care 
intr-o perioadă se in
stalase aici ca la ea 
acasă. Și astăzi încă 
legile țării mai poar
tă amprenta acelor 
vremuri — pentru uz 
turistic, bineînțeles. 
Astfel, la sfirșitul lui 1965, episcopului din 
Uriel — Spania (care 
este considerat ală
turi de președintele 
Franței, coguvernant 
al Andorei), i s-a plă
tit, in locul celor 460 
de pesetas, cit preve
de constituția, urmă
toarele : 12 rotocoluri 
de brinză, 12 cocoși, 
12 potirnichi și șase 
bucăți de slănină afu

mată. Acest tribut in 
natură — evident, 
simbolic — este simi
lar cu acela pe care

Andora

membri ai Consiliului 
general al văii — par
lamentul țării. Cu a- 
Cest prilej s-a pro
dus chiar și un balo
taj : consilierul in 
problemele invăță- 
mintului a obținut in 
circumscripția sa un 
număr de voturi egal 
cu al rivalului său 
(64); de aceea în sat 
trebuie să aibă loc 
un al doilea tur de 
scrutin. După alegeri 
candidaț ii biruitori 
și-au sărbătorit tri
umful într-un hotel, 
iar învinșii au luat

1966
il primeau coguver- 
nanții cu secole in 
urmă.

Altminteri, cei 
13 000 de andoreni 
trăiesc în contempora
neitate și, mai ales în 
perioada campaniilor 
electorale, in țară au 
loc agitații vizibile. 
Așa s-a întimplat și 
cu trei luni in urmă 
cînd persoanele cu 
drept de vot (in nu
măr de 1 020, exclu
siv bărbați, andorezi 
de baștină de cei pu
țin trei generații) au 
participat la alegerea 
primarilor și a jumă
tate din cei 24 de

masa in altul. Obice
iul pămîntului...

Consiliul general 
a! văii este instalat 
intr-o clădire medie
vală, recent restaura
tă, unde sînt situate 
aproape toate institu
țiile administrative, 
inclusiv închisoarea 
țării, unde Ia începu
tul anului se aflau 
nici mai mult nici mai 
puțin de cit... 2 deți
nuți. Evadarea lor 
este exclusă întrucit 
țara dispune de un e- 
iectiv de... 18 poli
țiști. Pentru întreține
rea acestora se cheltu
iește o bună parte din

bugetul țării. O altă 
parte este destinată a- 
chiziționării de mu
niții pentru salvele de 
onoare trase în cin
stea unor înalți oas
peți. In ultimul timp 
s-au prevăzut, în ca
drul unui buget spe
cial, sume pentru 
construirea unor școli 
și instalarea de rețe
le telefonice. (In An
dora nu există rețea 
de telefoane, căi fe
rate, aeroport, ziare). 
Unii au mers cu pro
punerile și mai de
parte : înființarea u- 
nei linii de legătură 
cu helicopterele pină 
la Barcelona, permite
rea organizării sindi
cale a muncitorilor 
din alimentația publi
că (pînă acum nu 
există nici un fel de 
organizații obștești), 
construirea unui tu
nel sub munții Piri- 
nei — pentru a se pu
tea circula in toate 
anotimpurile anului 
aderarea la O.N.U.-

Dar, înaintea tutu
ror preocupărilor se 
află pregătirile pen
tru primirea în timpul 
verii a turiștilor. Tu
rismul — peste 1 mili
on de vizitatori anual 

■— constituie princi
pala sursă de venit a 
andorenilor, și, pa- 
re-se, condiția sine 
qua non a existenței 
acestei țări minuscu
le.

ION D. GOIA
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