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Comitetului Central 
al Partidului 

Comunist Român
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

îmbată Ia amia
ză s-au încheiat 
lucrările celui 
de-al VHI-lea 
Congres al Uni
unii Tineretu
lui Comunist.

La începu
tul ultimei ședințe dele
gații și invitafii au salu
tat cu aplauze și urale 
sosirea în mijlocul lor a 
conducerii de partid și de 
stat.

în loja din dreapta pre
zidiului au luat Ioc tova
rășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Ion Ghe- 
orghe Maurer, Gheor
ghe Apostol, Alexandru 
Bîrlădeanu, Emil Bodna-

dimineață a fost ales 
prin vot secret noul Co
mitet Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, din 
care fac parte 155 de 

membri și 70 de membri 
supleanfi, și Comisia Cen
trală de Revizie, alcătuită 
din 23 de membri.

Apoi, tovarășul Gheor- 
ghe Stoica a adus la cu
noștință că în prima șe
dință plenară, C.C. al 
U.T.C. a ales Biroul său 
format din 21 de membri 
și 7 membri supleanfi, pre-

raș. Petre Borilă. Con
stantin Drăgan, Alexan
dru Drăghici, Paul Ni- 

a culescu-Mizil. Leonte 
Răutu. Leant in Sălăjan, 
Ștefan Voitec, membri 

; supleanfi ai Comitetului 
'/■ Executiv, secretari ai C.C. 

al P.C.R.. vicepreședinți 
ai Consiliului de Stat și 
ai Consiliului de Miniș
tri.

In loja din stingă pre
zidiului au luat loc con
ducătorii delegațiilor or
ganizațiilor de tineret de 
peste hotare.

în sală se. aflau nu
meroși invitați — mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători 
de instituții centrale și 
organizații obștești, vechi 
militanti ai partidului, 
activiști de partid și de 
stat oameni de stiintă, 
cultură și artă, tineri din 
toate sectoarele de acti
vitate. ziariști români și 
străini.

Ședința

de

închidere

26 martie 1966

T ovarășul A lexandru 
Ignat a anunțat că în pri
ma parte a ședinței de

cum și Secretariatul. 
Prim-secretar al C.C. al 
U.T.C. a tost ales tovară
șul Petru Enache. Au 
fost, de asemenea, aleși 
6 secretari ai C.C. al 
U.T.C. Ca președinte al 
Comisiei Centrale de Re
vizie a fost aleasă tov. 
Silvia Docan.

Delegații și invitafii Ia 
congres au adoptat a- 
poi o Moțiune de solida

ritate cu lupta eroică a 
poporului și tineretului 
vietnamez pentru apăra
rea libertății și indepen
dentei patriei lor.

Delegații au aprobat 
Moțiunea cu puternice și 
îndelungate aplauze.

Intr-o atmosferă de 
mare însuflețire și entu
ziasm tineresc. Congre
sul a hotă rit să adrese
ze o scrisoare Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist Român, secre
tarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. 
Textul scrisorii a fost 
aprobat prin puternice și 
îndelungate aplauze și u- 
rale.

Cuvîntul de închidere 
a fost rostit de tovarășul 
Petru Enache.

Dragi tovarăși,

Lucrările Congresului 
nostru se apropie de 
sfîrșit. Timp de patru 
zile Congresul a dezbă
tut pe larg probleme de
osebit de importante 
pentru munca și viața 
tineretului, pentru acti
vitatea organizației noa
stre. El a făcut bilanțul 
realizărilor obținute de 
Uniunea Tineretului Co
munist sub conducerea 
partidului în perioada 
dintre Congresul al VII- 
lea și al VIII-lea ; a sta
bilit sarcinile ce revin 
Uniunii Tineretului Co
munist, tineretului țării, 
în lupta întregului popor 
pentru înfăptuirea isto
ricelor hotărîri adoptate 
de Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist 
Român ; a aprobat Sta
tutul Uniunii Tineretu-
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Al U.T.C.
Comitetul Central al Uniu

nii Tineretului Comunist, ales 
de cel de-al VIII-lea Congres 
al U.T.C., s-a întrunit în prima 
sa ședință și a ales în unani

mitate membrii Biroului C.C. al 
U.T.C., membrii supleanfi ai Bi
roului C.C. al U.T.C. și Secre
tariatul C.C. al U.T.C.

Membrii Biroului

Comitetului Central al U.T.C.
Angelescu Mircea 
Beljung Iosif 
Cristescu Ileana 
Dan Martian 
Dragoș Nicolae 
Enache Petru
Gali Ștefania 
Guran Marius
Ispas Floarea
Lepădat Ilie

Nicolcioiu Vasile 
Oană Constantin
Petre George
Popa Ion 
Popescu Al, Ion 
Stoian Nicolae

1 Stoica Gheorghe 
Ștefan Nicolae 
Todea Septimiu 
IJngureanu Nicolae 
Walter Iosif

Membrii supleanfi

*, _ _____________
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Dima Gheorghe
Fejeș Iuliu 
lonescu Bucur
Moraru Vasile

Popescu A. Ion 
Voinea Coriolan 
Voinescu Elena

Secretariatul

Comitetului Central al U.T.C

CONGRES AL UNIUNII 
TINERETULUI COMUNIST— J

ENACHE PETRU —
Prim secretar

Angelescu Mircea 
Ispas Floarea

★

în ziua de 26 martie 1966 a 
avut loc ședința de constituire 
a Comisiei Centrale de Re
vizie.

Nicolcioiu Vasile
Popescu Al. Ion 
Stoica Gheorghe 
Walter Iosif

Secretari ai C.C.

*
Ca președinte al Comisiei 

Centrale de Revizie a fost 
aleasă tovarășa Docan Silvia

In numele celor peste 2 250 000 de 
uteciști, al tuturor tinerilor României so
cialiste, Congresul al VIII-lea al Uniunii 
Tineretului Comunist transmite un salut 
fierbinte și exprimă dragostea și devota
mentul nemărginit al tinerei generații față 
de încercatul și iubitul nostru conducător 
— Partidul Comunist Român, față de Co
mitetul său Central.

Congresul al VIII-lea al Uniunii Tine
retului Comunist și-a desfășurat lucrările 
sub înrîurirea mobilizatoare a muncii 
creatoare, entuziaste, a întregului nostru 
popor muncitor, care în acest început de 
cincinal așează în cartea victoriilor sale 
primele succese în îndeplinirea mărețului 
și însuflețitorului program elaborat de 
Congresul al IX-lea al Partidului Comu
nist Român. Tînăra generate este fericită 
să-și știe înmănunchiate în aceste realizări 
propriile strădanii, rod al muncii harnice 
și avîntate, izvorîtă din dragostea față de 
patrie, din înalta răspundere față de desti
nele ei luminoase.

Desfășurat sub semnul marilor răspun
deri ce revin tinerei generații pentru în
deplinirea hotărîrilor Congresului al 
IX-Jea al partidului, care au devenit că
lăuza muncii și vieții întregului popor, 
Congresul al VIII-lea al Uniunii Tineretu
lui Comunist a stabilit sarcinile ce stau în 
următorii ani în fața organizației noastre, 
a tuturor tinerilor patriei.

Delegații la congres au primit cu pro
fundă satisfacție, cu sentimentul unei 
mari bucurii, înaltele aprecieri date acti
vității Uniunii Tineretului Comunist de 
către Comitetul Central al Partidului Co
munist Român în salutul adresat congre
sului nostru, au luat cunoștință de obiecti
vele însuflețitoare pe care le pune parti
dul în fața organizației noastre, a întregu
lui tineret, în care partidul și poporul văd 
cu încredere viitorul patriei. înflăcărată 
chemare a partidului, adresată nouă de la 
tribuna acestui congres ne mobilizează și 
ne întărește hotărîrea de a conferi muncii 
și învățăturii, întregii noastre activități, o 
calitate și eficiență sporită, de a ne dărui 
fără preget înfăptuirii mărețului pro
gram al partidului de desăvîrșire a cons
trucției socialiste in patria noastră.

Tinerii muncitori, tehnicieni și ingineri 
din fabrici, uzine și șantiere, educați în 
spiritul disciplinei socialiste, vor participa 
cu toate forțele lor la îndeplinirea sarci
nilor mari ce stau în fața industriei so
cialiste, perfecționîndu-și necontenit cali
ficarea profesională, luînd parte și mai ac
tivă la întrecerea socialistă, înmulțindu-și 
an de an realizările, contribuind la creș
terea producției și productivității muncii, 
a calității produselor, reducerea prețului 
de cost, la înfăptuirea vastului program de 
investiții, chezășia întăririi puterii econo
mice a patriei și a ridicării nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

Tinerii țărani cooperatori, lucrători din 
S.M.T. și G.A.S., specialiștii — părtași la 
profundele transformări ce au avut loc în 
viața satelor, însușindu-și cu necontenită 
strădanie agrotehnica înaintată, contri
buind la extinderea mecanizării și chimi
zării agriculturii, își vor dedica entuzias
mul, hărnicia și spiritul gospodăresc ridi
cării agriculturii noastre pe o nouă treap
tă de dezvoltare, folosirii tot mai depline 
a marilor posibilități și rezerve de creș
tere a producției agricole, înfloririi sate
lor patriei.

Milioanele de elevi și studenți ai țării 
își vor înzeci eforturile în vederea însu
șirii temeinice a cunoștințelor de cultură 
generală și de specialitate, vor manifesta 
receptivitate creatoare față de tot ceea ce 
este nou și înaintat în știință și tehnică, 
pentru a se pregăti temeinic și a-și aduce 
cu elan și competență contribuția la dez
voltarea economiei și culturii țării.

Tinerii cercetători științifici, scriitori, 
artiști, întreaga intelectualitate tînără, 
continuînd glorioasa tradiție a înaintași
lor, își vor închina forțele creatoare cau
zei scumpe a ridicării spirituale a poporu
lui, dezvoltării științei, literaturii și artei 
românești.

Ducind mai departe tradițiile sale de 
luptă revoluționară și muncă avintată, în- 
deplinindu-și cu cinste înalta menire de 
ajutor credincios al partidului în educarea 
comunistă a tinerei generații, Uniunea Ti
neretului Comunist va cultiva în conștiin
ța tinerilor hotărîrea de a sluji neabătut 
cauza nobilă a Partidului Comunist, dra
gostea nețărmurită față de patria socia
listă și poporul muncitor, va milita pentru 
educarea tineretului în spiritul ideilor 
marxist-leniniste, ale internaționalismului 
proletar, al păcii, prieteniei și înțelegerii 
între popoare. Vom dezvolta sentimentul 
frăției dintre tinerii români și de alte na
ționalități pentru ca, strîns uniți, pe baza 
acelorași idealuri, să-și dăruie cu înflăcă
rare puterea minții și brațelor lor înflo
ririi patriei comune — Republica Socialistă 
România. Uniunea Tineretului Comunist 
va contribui prin întreaga sa activitate la 
formarea unui tineret cu concepții înain
tate despre muncă și viață, caracterizat de 
înaltă răspundere față de îndatoririle so
ciale, demn, cinstit și curajos, intransigent 
și combativ față de orice manifestări străi
ne ideologiei și eticii socialiste.

Organizația noastră este pe deplin con
știentă că izvorul succeselor sale de pînă 
acum, precum și chezășia celor viitoare se 
află în conducerea de către partid a Uniu
nii Tineretului Comunist, că țelurile și ori
zonturile luminoase ce sînt tot mai larg 
deschise tineretului patriei se datoresc în
făptuirii politicii marxist-leniniste a parti
dului nostru. Uniunea Tineretului Comu
nist, mai strîns unită ca oricînd în jurul 
partidului, se angajează în fața conduce
rii sale încercate, iubită și prețuită de ti
neretul țării, de întregul popor, că va mo
biliza toate energiile, întreg entuziasmul 
și forța creatoare a tinerilor pentru înfăp
tuirea deplină a idealurilor luminoase că
rora cei mai buni fii ai poporului munci
tor le-au închinat tot ce au avut mai 
scump, munca și viața lor.

Sub steagul glorios de luptă al partidu
lui, căruia îi aducem prinosul solemn al 
dragostei și recunoștinței noastre nețărmu
rite pentru cele patru decenii și jumătate 
de slujire devotată a cauzei libertății și 
fericirii celor ce muncesc, Uniunea Tine
retului Comunist, milioanele de tineri ai 
țării vor munci și lupta cu nestăvilită 
energie împreună cu toți oamenii muncii, 
pentru ca tot ce a hotărît partidul să de
vină faptă, pentru ca patria noastră, li
beră și înfloritoare, să se înalțe tot mai 
sus spre culmile progresului și civilizației 
socialiste, pentru victoria cauzei socialis
mului și păcii în întreaga lume.

Foto: ION CU CUConducătorii de partid și de stat în mijlocul Comitetului Central al U.T.C. ales la cel de-al VIII-lea Gongtes.
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In caiet, se notează idei pentru munca viitoare

MOȚIUNE
în Moțiunea de solidaritate 

cu lupta poporului vietnamez, 
adoptată de cel de-al VIII-lea 
Congres al Uniunii Tineretu
lui Comunist, se adresează un 
fierbinte salut bravului tine
ret vietnamez care, împreună 
cu întregul popor, luptă cu 
abnegație și eroism, pentru 
libertatea și independența pa
triei sale.

în Moțiune se arată că : 
„agresiunea Statelor Unite 
ale Americii în Vietnamul de 
sud, bombardamentele asu
pra obiectivelor economice, 
orașelor și satelor din Repu
blica Democrată Vietnam, 
stat socialist independent și 
suveran, sînt acte de război 
fățișe care încalcă normele 
elementare, unanim recunos
cute, ale dreptului internațio
nal, provocînd indignarea în
tregii omeniri".

Linia politicii de forță a 
cercurilor imperialiste care, în 
Vietnam, Republica Domini
cană, Congo, Laos și în alte 
țări, încearcă să înăbușe prin 
forța armelor mișcările de e- 
liberare națională și aspirații
le de libertate ale popoarelor, 
este sortită eșecului.

Exprimînd sentimentele în
tregului tineret din țara 
noastră, Moțiunea adoptată 
de Congresul U.T.C., condam
nă cu hotărîre actele agresive 
împotriva R. D. Vietnam, își 
exprimă solidaritatea cu 
lupta Frontului Național de 
Eliberare, singurul reprezen
tant legitim al poporului din 
Vietnamul de sud.

Profund atașat principiului 
potrivit căruia fiecare popor 
are dreptul sacru și inaliena
bil de a-și hotărî liber soarta, 
fără nici un amestec din afa
ră, tineretul român cere să se 
pună capăt neîntîrziat acțiu
nilor războinice împotriva 
poporului vietnamez, să înce
teze bombardamentele împo
triva R. D. Vietnam, să fie re
trase trupele străine din Viet
nam, iar poporul vietnamez 
să fie lăsat să-și hotărască 
singur destinul, potrivit năzu
ințelor și voinței sale proprii.

„Ne exprimăm satisfacția că 
de la tribuna Congresului 
nostru, se arată în Moțiune, 
delegațiile organizațiilor de 
tineret din diferite țări ale 
lumii au condamnat agresiu- 

împotriva Vietnamului,

manifestîndu-șl solidaritatea 
deplină cu lupta nobilă plină 
de jertfe a poporului și tine
retului vietnamez".

în prezent, mai mult decît 
oricînd se impun creșterea 
vigilenței și întărirea unității 
mișcării progresiste de tine
ret, a tuturor forțelor liber
tății, păcii și progresului so
cial, capabile să zădărniceas
că acțiunile agresive ale im
perialismului, să salvgardeze 
pacea omenirii.

în încheierea Moțiunii se a- 
rată : „Cel de-al VIII-lea Con
gres al Uniunii Tineretului 
Comunist exprimă cele mai 
calde sentimente frățești, so
lidaritatea deplină a tineretu
lui român cu lupta dîrză și 
eroică a poporului și tineretu
lui vietnamez, le urează suc
ces deplin în înfăptuirea as
pirațiilor nobile pentru care- 
și jertfesc viața neînfricații 
patrioți vietnamezi, avînd 
convingerea nestrămutată în 
victoria cauzei lor drepte — 
libertatea, Independența 
țională și suveranitatea 
triei".

(Urmare din pag. I)

lui Comunist ; a ales Co
mitetul Central și Comi
sia Centrală de revizie.

Participanții la Con
gres au primit cu emo
ție și recunoștință pro
fundă, expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușes- 
cu, pătrunsă de încrede
rea nestrămutată a par
tidului în tînăra genera
ție a țării, în organiza
ția sa revoluționară. A- 
ceastă expunere a avut 
un puternic ecou în rîn- 
durile tineretului, care o 
consideră un program 
clar și concret de muncă 
și luptă, 
chemare 
spre noi 
biruinți 
nobilă a fericirii poporu
lui, a înfloririi patriei. 
(Aplauze).

De la tribuna Congre
sului, în ședințele plena
re și în ședințele pe co
misii, au luat cuvîntul 
peste 230 tineri din toa
te regiunile țării, mun
citori și țărani, intelec
tuali, elevi și studenți, 
activiști ai U.T.C. care 
au exprimat în cuvîntul 
lor atașamentul deplin 
al tineretului față de po
litica științifică a parti
dului nostru, expresie a 
celor mai vitale intere
se și năzuințe ale po
porului, hotărîrea de a 
munci cu abnegație și 
perseverență pentru 
transpunerea în viață a 
sarcinilor încredințate 
de partid Uniunii Tine
retului Comunist. (Apla
uze). Ei au redat boga
ta experiență acumula
tă de organizațiile 
U.T.C. din diferite sec
toare de activitate, au 
făcut observații critice, 
la adresa muncii noas
tre, propuneri importan
te care vor trebui să 
stea îh atenția Comite
tului Central, în munca 
practică de viitor.

Congresul nostru a 
fost o puternică demon
strație a creșterii con
științei politice a tine
retului patriei noastre, o 
manifestare entuziastă a 
unității de neclintit a 
tineretului în jurul con
ducătorului încercat al 
poporului nostru — Par
tidul Comunist Român, 
(Aplauze), a Comitetului 
său Central, o mărturie 
a dragostei fierbinți față 
de scumpa noastră pa
trie — Republica Socia
listă România — (A- 
plauze), o expresie de
osebit de vie a hotărîrii 
tuturor uteciștilor, a în
tregului tineret al țării 
de a munci, împreună cu 
întregul popor, pentru 
înfăptuirea mărețului

o înflăcărată 
a partidului 

eforturi si noi 
pentru cauza

program stabilit de par
tid pentru dezvoltarea 
economiei, științei și 
culturii, pentru ridicarea 
patriei noastre spre noi 
culmi ale progresului și 
civilizației. (Aplauze).

Tovarăși,
Prezența a 46 delega

ții, reprezentînd organi
zațiile revoluționare și 
democratice ale tinere
tului din 42 țări, a con
stituit o pregnantă mani
festare a sentimentului 
de solidaritate ce ne 
unește în lupta pentru 
aspirații și idealuri co
mune, a aprecierii de 
care se bucură, contri
buția ce o aduce orga
nizația noastră la întări
rea unității de acțiune a 
mișcării internaționale a 
tineretului. (Aplauze).

Mulțumind călduros 
stimaților noștri oaspeți 
de peste hotare pentru 
participarea la lucrările 
Congresului și pentru cu
vintele calde, prietenești 
de salut adresate orga
nizației noastre, îi ru
găm să transmită tine
rilor pe care-i reprezin
tă, salutul fierbinte al 
tineretului român, cele 
mai sincere urări de noi 
succese în munca și lup
ta lor plină de abnegație, 
pentru interesele vitale 
ale tinerei generații, 
pentru bunăstarea și fe
ricirea popoarelor lor. 
(Aplauze).

Vă rugăm să transmi
teți, dragi oaspeți, soli
daritatea deplină a tine
retului român cu tine
retul din țările care se 
mai află sub jugul im
perialismului și colonia
lismului în lupta lor e- 
roică, plină de sacrificii 
împotriva forțelor reac- 
țiunii și războiului, pen
tru libertate, indepen
dență națională, pace șl 
progres social. (Apla
uze).

Tovarăși,
Permiteți-mi ca în nu

mele Comitetului Cen
tral ales de cel de-al 
VIII-lea Congres, să vă 
mulțumim .din toată ini
ma pentru marea încre
dere acordată. (Aplau
ze). Sîntem conștienți de 
faptul’ că avem mult de 
făcut pentru ca organi
zația noastră să-și înde
plinească în cele mai 
bune condițiuni rolul 
tot mai important ce-i 
revine în viața tineretu
lui țării, a întregii noa
stre societăți. Vă asigu
răm că vom promova în 
toată activitatea noastră 
cu consecvență munca 
colectivă, vom îmbună
tăți stilul și metodele de 
muncă, nu vom precu
peți nici un efort pentru

a îndreptăți exigențele 
și cerințele U.T.C.-iști- 
lor, pentru a ridica ni
velul întregii noastre ac
tivități la nivelul sarci
nilor de mare răspun
dere puse de partid în 
fața Uniunii Tineretului 
Comunist, pentru a du
ce la îndeplinire cu per
severență importantele 
hotărîri adoptate de 
Congresul nostru.

Congresul al VIII-lea 
al Uniunii Tineretului 
Comunist va rămîne în 
istoria mișcării revolu
ționare a tineretului din 
România ca un eveni
ment de seamă, ca un 
mare congres al genera
ției tinere, participantă 
activă la victoria depli
nă a socialismului la o- 
rașe și sate, al genera- 
ratiei care se avîntă cu 
aripile întinse, cu gîn- 
duri cutezătoare spre 
noi victorii în opera is
torică de desăvîrșire a 
construcției socialiste în 
scumpa noastră patrie. 
(Aplauze).

întorcîndu-ne la locu
rile noastre de muncă —■ 
în uzine, fabrici și șan
tiere, pe ogoare, în școli 
și facultăți să ducem în 
masele tineretului înalta 
chemare a partidului, 
ideile, sentimentele, spi
ritul mobilizator al Con
gresului nostru — să ne 
înzecim eforturile în 
muncă și învățătură, să 
participăm cu toate for
țele și elanul nostru ti
neresc la munca și 
lupta întregului popor, 
condus de partidul nos
tru drag, pentru conti
nua întărire și înflorire 
a României socialiste. 
(Aplauze).

Cu acestea, declar în
chise lucrările Congresu
lui al VIII-lea al Uniu
nii Tineretului Comunist 
și vă urez din toată 
ma dumneavoastră șl 
prin dumneavoastră 
turor U.T.C.-iștilor, 
turor tinerilor din țara 
noastră, noi și mari suc
cese în activitatea închi
nată celei mai mărețe 
dintre toate cauzele, 
bunăstarea și fericirea 
poporului, viitorul lumi
nos al patriei.

In sala marelui stat tineresc

Z z-'

■

ini-

tu- 
tu-

Congresul s-a Încheiat 
intr-o atmosferă emoțio
nantă. de puternic entu
ziasm. Minute in șir dele
gații și invitații la Con
gres au ovaționat pentru 
Partidul Comunist Ro
mân, conducătorul Încer
cat al poporului nostru, 
pentru patria noastră so
cialistă. Intr-un cor im
presionant se intonează 
Internaționala.

(Agerpres)

CU PLANUL TRIMESTRIAL
VÎNDEPLINIT

® Metalurgiștii și chimiștii 
Uzinei „1 Mai" din orașul Baia 
Mare și-au îndeplinit sarcinile 
planului trimestrial, cu aproa
pe o săptămînă înainte de ter
men. Pe această bază, ca și pe 
seama utilizării agregatelor cu 
indici superiori celor prevă- 
zuți, ei vor da pînă la sfîrșitul 
lunii martie, economiei națio
nale, o producție peste sarci
nile de plan de circa 4 milioa
ne lei. Economiile suplimenta
re realizate la prețul de cost 
însumează 482 000 lei, cu 
248 000 lei mai mult decît pre
vedea angajamentul luat în 
cinstea celei de-a 45-a ani
versări

și perforări Ploiești. Anul a- 
cesta specialiștii au folosit ca
rotajul și alte procedee radio
active la un număr de opera
țiuni de aproape 3 ori mai ma
re decît în perioada corespun
zătoare din 1956, primul an de 
aplicare. Prin aceste mijloace, 
petroliștii au descoperit noi 
straturi productive și au sporit 
debitul de țiței îndeosebi la 
sondele vechi.

a P.C.R.

» O
nunțat
trimestrial al toți indicatorii 
este întreprinderea de carotaj

altă unitate care a a- 
îndeplinirea planului

o Forestierii întreprinderii 
Pitești, îndeplinind planul tri
mestrial la producția globală 
și marfă, au obținut în plus 
peste sarcinile celor trei luni, 
570 mc bușteni de fag pentru 
gater, 477 mc bușteni de ste
jar, 170 mc lemn pentru mi
nă, celuloză etc.

(Agerpres)

CARNAVALUL
Exuberanta vlrstei și plenitu

dinea ei armonioasă au fost 
prezente aseară în sălile largi, 
de marmură ale Palatului Repu
blicii unde au vibrat in rezo
nantă de clntec și focuri, de 
culori, infinite culori, prinse 
tn focul de apă al marmurei ca 
intr-un curcubeu. Carnavalul I 
Delegații șl invitații la Con
gres, — după zilele ample-n 
dezbateri asupra muncii desfă
șurate, asupra perspectivelor 
viitoare, după o entuziastă re
trospectivă asupra Împlinirii și 
năzuințelor tinereții, după aces-

fe memorabile zile cind ochii 
au putut configura și mai dis
tinct pentru miine profilul și 
trăsăturile anilor noștri cei mai 
frumoși s-au intllnit in lumini
le cintecului și dansului. Nimic 
mal firesc și mai aproape de 
inima noastră a tinerilor.

Au fost prezenfi invitafi de 
peste hotare la Congresul nos
tru, membri ai Comitetului Cen
tral al U.T.C.. participanta la 
lucrările Congresului. Mii, cite- 
va mii de tineri, băieți și fete 
de pe toate meleagurile tării. 
Tinerii și-au pus semnătura

O amintire care 
rămîne a noas- 

va fi pentru noi' 
și Congresul al

TINERETULUI
vlrstei și In această seară de 
sărbătoare a cintecului și dan
sului.

Ne place să muncim, să nu 
pregetăm niciodată nimic in 
muncă ; ne place să fim veseli 
și sobri cind trebuie. Azi, mai 
mult ca oricfnd avem motive 
să ne bucurăm. Ne-am Împlinit 
datoria, am hotărlt noile Înda
toriri pentru viitor, pe care le 
vom Înfăptui și mai bine. De 
aceea, sîntem hotăriti sd ne 
sărbătorim Întotdeauna tinere
țea cum se cuvine și sd ne 
merităm din plin anii pe care-i

- purtăm. Sd merităm Încrederea 
pe care soarele tinereții noas
tre — Partidul ne-o dovedește 
dintotdeauna. Sd lucrăm pentru 
istoria noastrd socialistă.

Vom ti tineri Întotdeauna și 
totdeauna vom avea numai a- 
mintiri tinere, 
strălucește și 
tră, continuă, 
cei mai tineri
VIII-lea al Uniunii Tineretului 
Comunist.

A. I. ZAINESCU



REZOL U Ț I A
CELUI DE-AL VIII-LEA CONGRES AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Dinei glas sentimentelor și gîndu- 
rilor tinerei generații a patriei noas
tre, Congresul al VIII-lea al Uniunii 
Tineretului Comunist exprimă ata
șamentul profund al uteciștilor, al 
întregului tineret, față de Partidul 
Comunist Român, conducătorul în
cercat al poporului pe drumul desă- 
vîrșirii construcției socialiste.

Cu încredere nețărmurită în po
litica partidului, cu adîncă recunoș
tință pentru condițiile din ce în ce 
mai bune de muncă, învățătură și 
viață, însuflețiți de înalta apreciere 
dată de conducerea partidului orga
nizației și tineretului nostru, ne an
gajăm solemn în numele tuturor 
uteciștilor, al tinerilor muncitori, 
țărani, intelectuali, elevi și studenți 
să muncim și să învățăm cu dăruire 
și pasiune și să ne închinăm întreaga 
energie și elanul nostru înfăptuirii, 
împreună cu întregul popor, a mă
rețului program stabilit de cel de-al 
IX-lea Congres al Partidului Comu
nist Român.

Congresul al VIII-lea al Uniunii 
Tineretului Comunist aprobă activi
tatea desfășurată de Comitetul Cen
tral în perioada care a trecut de la 
Congresul al VII-lea.

Uniunea Tineretului Comunist a 
desfășurat o largă activitate de mo
bilizare a întregului tineret la tra
ducerea în viață a politicii partidu
lui de industrializare socialistă a 
țării, la avîntul agriculturii, la înflo
rirea culturii, învățămîntului, știin
ței și artei, a obținut rezultate bune 
și a acumulat o bogată experiență în 
munca de educare a tineretului în 
spiritul dragostei față de muncă, al 
devotamentului nemărginit față de 
patrie și partid, al internaționalis
mului proletar, pentru formarea și 
dezvoltarea la tineri a trăsăturilor 
de voință și caracter proprii omului 
nou, constructor al socialismului și 
comunismului.

în acești ani, Uniunea Tineretului 
Comunist s-a întărit și și-a sporit 
continuu influența în rîndul tinerilor 
de la orașe și sate.

Condiția hotărîtoare a tuturor 
succeselor înregistrate de Uniunea 
Tineretului Comunist a constituit-o 
conducerea nemijlocită și îndruma
rea permanentă a întregii sale acti
vități de către Partidul Comunist 
Român.

în centrul activității sale, Uniunea 
Tineretului Comunist va pune și pe 
viitor munca de educare și mobili
zare a maselor de tineri de la orașe 
și sate pentru a face din fiecare tî- 
năr un participant conștient și înflă
cărat la munca și lupta întregului 
popor pentru dezvoltarea multilate
rală și prosperitatea patriei socia
liste.

1. Conștientă de faptul că la baza 
progresului țării, a independenței și 
suveranității naționale stă înfăptui
rea programului de industrializare 
socialistă stabilit de partid, Uniunea 
Tineretului Comunist consideră 
drept principală sarcină mobilizarea 
întregului tineret la îndeplinirea 
obiectivelor planului cincinal.

Congresul cere organizațiilor 
Uniunii Tineretului Comunist să-și 
sporească contribuția la dezvoltarea 
în conștiința tinerilor a înaltei res
ponsabilități față de îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a sarcinilor 
de producție și față de continua lor 
pregătire profesională, pentru a de
veni factori activi în promovarea 
progresului tehnic, creșterea produc
tivității muncii și îmbunătățirea per
manentă a calității produselor.

Organizațiile U.T.C. au datoria să 
sprijine sindicatele în desfășurarea 
întrecerii socialiste, mobilizînd ma
sele tineretului și îndrumîndu-le 
să-și ia angajamente concrete în ra
port cu posibilitățile fiecărui loc de 
muncă.

Organizațiile U.T.C. au datoria să 
stimuleze inițiativa maselor de ti
neri pentru a-și aduce contribuția la 

elaborarea măsurilor tehnico-organi- 
zatorice în vederea desfășurării rit
mice a producției, utilizării întregii 
capacități a mașinilor și utilajelor, 
bunei organizări a locului de muncă 
și folosirii cît mai complete a timpu
lui de lucru.

Folosind formele variate ale mun
cii educative, exemplul viu al mun
citorilor fruntași, opinia de masă, or
ganizațiile U.T.C. au datoria de a 
educa tineretul în spiritul înaltei dis
cipline socialiste a muncii — trăsă
tură fundamentală a profilului mo
ral-politic al clasei noastre munci
toare.

2. în condițiile revoluției tehnico- 
științifice contemporane, ale proce
sului de modernizare continuă a pro
ducției, ale introducerii tot mai largi 
a mecanizării și automatizării în eco
nomia națională, Uniunea Tineretu
lui Comunist trebuie să cultive în 
masele largi ale tineretului pasiunea 
pentru știință și tehnică, să de. volte 
în rîndul acestora o largă mișcare 
pentru însușirea unor bogate cunoș
tințe de specialitate și cultură gene
rală, pentru cunoașterea și aplicarea 
noutăților științifice, pentru forma
rea încă din primii ani de școală a 
preocupărilor și deprinderilor pen
tru problemele științei și tehnicii. 
Organizațiile U.T.C. trebuie să dez
volte o largă varietate de forme de 
activitate pentru răspîndirea în rîn
dul tinerilor a cărților și publicații
lor tehnico-științifice, pentru popu
larizarea cuceririlor științifice, a 
noutăților tehnice.

3. în anii cincinalului se vor înălța 
pe întinsul patriei noastre noi și im
portante obiective industriale, de 
mare însemnătate pentru economia 
națională, care vor solicita noi forțe 
de muncă. Organizațiile U.T.C. vor 
îndruma un mare număr de tineri 
muncitori, ingineri și tehnicieni, pre
cum și tineri uteciști care doresc să 
se califice în diferite meserii, să se 
îndrepte spre aceste șantiere, să-și 
dăruiască întreaga lor putere de 
muncă, să devină făptași la înălța
rea acestor importante edificii ale 
socialismului.

Organizațiile U.T.C. de pe șantie
rele de construcții au datoria să des
fășoare o amplă activitate în vede
rea mobilizării tineretului la execu
tarea unor lucrări de cea mai bună 
calitate, la termenele stabilite, dez
voltând spiritul lor gospodăresc în 
folosirea materialelor, mașinilor și 
utilajelor.

Congresul își exprimă convingerea 
că minunatul nostru tineret va 
munci cu tot elanul, energia și con
știinciozitatea care-1 caracterizează, 
pentru a-și spori contribuția la în
făptuirea politicii partidului de dez
voltare continuă a industriei noas
tre socialiste, pentru creșterea for
ței industriale a patriei.

Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român a stabilit căile dez
voltării intensive și multilaterale a 
agriculturii socialiste. Pe baza hotă- 
rîrilor Congresului, plenara C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1965 a elabo
rat un complex de măsuri cu pri
vire la crearea și dezvoltarea unei 
puternice baze tehnico-materiale a 
agriculturii, la perfecționarea condu
cerii și planificării agriculturii. Or
ganizația noastră a primit cu apro
bare unanimă și însuflețire crearea 
uniunilor cooperatiste, noul statut al 
cooperativelor agricole și măsurile 
adoptate pentru creșterea continuă a 
producției agricole, pentru dezvolta
rea democrației cooperatiste, mai 
buna conducere și organizare a mun
cii, a relațiilor de conlucrare inter- 
cooperatiste, creșterea bunăstării ță
rănimii muncitoare.

Aplicarea măsurilor stabilite de 
partid pentru modernizarea agricul
turii ridică în fața tineretului, a or
ganizațiilor U.T.C. de la sate cerințe 
și exigențe noi.

1. Organizațiile U.T.C. din coope
rativele agricole de producție au da
toria să cultive în rîndul tinerilor 
dragostea și mîndria pentru coope
rativa ai cărei membri sînt, răspun

derea și interesul pentru dezvolta
rea și întărirea proprietății obștești, 
pentru creșterea producției agricole, 
sporind participarea tineretului la 
întreaga activitate cooperatistă. Ele 
vor trebui să îndrume tineretul spre 
acele sectoare unde se simte nevoia 
de priceperea și brațele lor vigu
roase, tinerești, în zootehnie, legu
micultura, pomicultură, să organi
zeze brigăzi de tineri cooperatori 
care să lucreze pe marile șantiere de 
irigații, hidroameliorații și alte lu
crări pe care le vor efectua uniunile 
cooperatiste cu forțele comune ale 
mai multor cooperative.

2. Organizațiile U.T.C. din gospo
dăriile agricole de stat, din stațiu
nile de mașini și tractoare vor mo
biliza tinerii muncitori agricoli și 
mecanizatori la obținerea unor pro
ducții cît mai mari, prin efectuarea 
tuturor lucrărilor în timpul optim și 
la un nivel agrotehnic superior.

3. O importantă îndatorire a or
ganizațiilor U.T.C. de la sate o con
stituie sprijinirea tinerilor pentru 
a-și ridica necontenit nivelul de cul
tură generală, a-și însuși metodele 
agrotehnice avansate, cunoștințele 
legate de mecanizarea și chimizarea 
procesului de producție. Va trebui să 
atragem întregul tineret din agricul
tură spre învățămîntul agrozooteh
nic de masă, să îndrumăm tinerii de 
la sate pentru a se califica în noile 
meserii cerute de continua moderni
zare a agriculturii noastre socialiste.

Congresul își exprimă convinge
rea că organizațiile U.T.C., tânăra 
generație a satelor, își vor manifesta 
recunoștința vie față de partid și po
por pentru viața luminoasă pe care 
o trăiesc și minunatele perspective 
ce le sînt deschise, printr-o muncă 
entuziastă în vederea ridicării agri
culturii pe o nouă treaptă de dezvol
tare, sporirii continue a roadelor pă- 
mîntului patriei noastre socialiste.

★

Continuînd frumoasa și îndelun
gata tradiție de muncă voluntară pa
triotică a tineretului nostru, organi
zațiile U.T.C. vor îndruma tinerii 
spre acțiunile de înfrumusețare a 
orașelor și satelor patriei, construi
rea de obiective social-culturale și 
sportive, împăduriri și plantări de 
pomi, întreținerea pășunilor, colecta
rea fierului vechi etc.

în toate sectoarele de activitate 
organizațiile U.T.C., colaborînd 
strîns cu sindicatele în organizarea 
controlului obștesc, vor trebui să-și 
sporească preocuparea pentru con
dițiile de muncă și viață ale tine
rilor.

IV
Hotărîrile Congresului al IX-lea 

al Partidului Comunist Român pri
vind mărirea duratei învățămîntului 
obligatoriu, extinderea învățămîntu
lui mediu, înființarea de licee indus
triale, agricole, economice și pedago
gice, fac necesară sporirea contribu
ției Uniunii Tineretului Comunist la 
buna desfășurare a procesului de în- 
vățămînt, la educarea comunistă a 
elevilor. Folosind la maximum posi
bilitățile create de societate, tinere
tul studios trebuie să muncească 
pentru a pătrunde tot mai adînc în 
universul minunat al științei și cul
turii, pentru a acumula bogate cu
noștințe la nivelul cerințelor tot mâi 
mari ale epocii contemporane.
'"'1. Obiectivul central al activității 
organizațiilor U.T.C. din licee, școli 
profesionale și tehnice este acela de 
a contribui, la dezvoltarea răspun
derii și pasiunii elevilor pentru în
sușirea temeinică a cunoștințelor 
predate în școală, la formarea și 
creșterea conștiinței politice și mo
rale a elevilor, de a cultiva dragos
tea și respectul pentru făuritorii a- 
vuțiilor materiale și spirituale ale 
societății.

2. Organizațiile U.T.C. din școlile 
profesionale și tehnice au datoria să 
sădească în rîndul tinerilor mîndria 
de a face parte din schimbul de 
mîine al clasei muncitoare, să-i ajute 
în însușirea trăsăturilor muncitoru
lui înaintat, să cultive disciplina 
muncitorească, simțul datoriei pen
tru deprinderea meseriei, astfel în- 

cît după absolvire ei să poată mînui 
cu pricepere aparatele și mașinile 
care li se încredințează.

3. Organizațiile U.T.C., în strînsă 
colaborare cu conducerile școlilor, 
trebuie să asigure folosirea judi
cioasă, instructivă și plăcută a timpu
lui liber al elevilor, inițiind activi
tăți extrașcolare, cu caracter cultu
ral, artistic, sportiv, cu o sferă largă 
de cuprindere, cu un bogat conținut 
și în forme adecvate pregătirii, vîrs- 
tei și preferințelor elevilor.

Congresul își exprimă convinge
rea că sutele de mii de elevi nu-și 
vor precupeți eforturile pentru a-și 
îndeplini principala lor îndatorire de 
a învăța necontenit, de a-și însuși tot 
mai temeinic cunoștințele de cultură 
generală și de specialitate, pregătin- 
du-se cu sîrguință pentru muncă și 
viață, conștienți că numai astfel pot 
fi folositori patriei și poporului.

4. Organizațiile U.T.C., colaborînd 
îndeaproape cu școala, vor sprijini 
organizațiile de pionieri pentru îm
bogățirea conținutului și îmbunătă
țirea formelor lor de activitate, pen
tru creșterea aportului acestora la 
opera de educare comunistă a șco
larilor.

5. Organizațiile U.T.C. din învăță
mîntul superior își vor orienta acti
vitatea politico-educativă spre dez
voltarea în rîndul studenților a răs
punderii față de pregătirea profesio
nală, a pasiunii și hotărîrii de a-și 
însuși o temeinică pregătire de spe
cialitate, în strînsă legătură cu ni
velul atins de dezvoltarea diferitelor 
ramuri de producție, cu progresul 
rapid al științei și tehnicii contem
porane.

6. Uniunea Tineretului Comunist 
are datoria de a îndruma asociațiile 
studenților să se preocupe perma
nent de îmbunătățirea conținutului 
educativ al acțiunilor ce le inițiază 
în domeniul muncii profesionale, 
culturale, artistice, sportive, de în
deplinirea atribuțiilor ce le revin pe 
linia efectuării controlului obștesc în 
cămine, cantine și în unități sani
tare.

7. Chemarea adresată de partid 
oamenilor de știință, cercetătorilor, 
de a-și spori eforturile în vederea 
ridicării rolului științei și a slujito
rilor ei în viața societății, trebuie să 
constituie și pentru tinerii care lu
crează în acest domeniu, dintre care 
numeroși sînt uteciști, un înalt în
demn de a-și închina întreaga capa
citate și talentul dezvoltării și folo
sirii în practica construcției socia
liste a cuceririlor științei, de a duce 
mai departe tradițiile glorioase ale 
științei românești.

Z V
Cerințele noi, complexe, ale ac

tualei etape de dezvoltare a societății 
noastre, sarcinile mari la înfăptui
rea cărora partidul, poporul cheamă 
tînăra generație, impun Uniunii Ti
neretului Comunist îmbunătățirea 
întregii activități de educare poli
tică, ideologică, culturală, moral- 
cetățenească a tineretului.

1. Organizațiile U.T.C. trebuie 
să-și sporească contribuția la însu
șirea de către tineri a concepției ști
ințifice despre lume și societate a 
clasei muncitoare — materialismul 
dialectic și istoric, a politicii Parti
dului Comunist Român — care le 
dă perspectiva clară a dezvoltării so
ciale, le îmbogățește gîndirea, le spo
rește energia, făcînd din fiecare tâ
năr un militant neobosit pentru 
idealurile nobile ale socialismului și 
comunismului.

Tinerii, organizațiile U.T.C., tre
buie să-și întărească continuu vigi
lența și combativitatea revoluțio
nară, să manifeste o atitudine in
transigentă față de tot ceea ce este 
perimat și retrograd în viața socială, 
față de concepțiile înapoiate, mis
tice, să fie propagatori activi ai ști
inței, ai ideilor înaintate despre lume 
și viață.

2. Congresul apreciază că este ne
cesară îmbunătățirea și perfecționa
rea metodelor de propagandă în rîn- 
durile tineretului. Cel mai potrivit 
cadru de dezbatere a problemelor 
politice și ideologice este adunarea 

generală a organizației de bază a 
U.T.C., care trebuie să-și îndepli
nească tot mai bine rolul de școală 
a educației comuniste. Totodată, or
ganizațiile U.T.C. trebuie să apeleze 
la forme variate, interesante, accesi
bile și cu ecou larg în masa tinere
tului, de prezentare și explicare a 
problemelor actuale politice, științi
fice, filozofice, culturale (expuneri, 
întâlniri cu personalități din dome
niul științei și artei, activiști de par
tid și de stat, răspunsuri la întrebă
rile tinerilor, simpozioane etc).

O preocupare permanentă trebuie 
să o constituie informarea curentă 
a uteciștilor și tinerilor cu principa
lele evenimente politice interne și 
internaționale.

3. Uniunea Tineretului Comunist 
consideră drept o îndatorire de 
onoare educarea tinerei generații în 
spiritul minunatelor tradiții de luptă 
pentru libertate ale poporului nos
tru, al dragostei și devotamentului 
nețărmurit față de patrie, față de 
cauza socialismului și comunismului. 
Organizația noastră va dezvolta în 
continuare sentimentul frăției între 
tinerii români și cei aparținînd na
ționalităților conlocuitoare, care 
luptă împreună pentru progresul și 
continua înflorire a patriei comune 
— Republica Socialistă România.

4. Pentru a face mai larg cunos
cute tineretului frumusețile și bogă
țiile patriei, monumentele istorice și 
de cultură ale poporului nostru, rea
lizările obținute în anii socialismului 
și a le crea posibilitatea unei recreări 
plăcute și utile, organizațiile U.T.C. 
se vor preocupa îndeaproape de or
ganizarea unor multiple acțiuni tu
ristice pentru tineret. Comisiile de 
turism de pe lîngă comitetele raio
nale și orășenești ale U.T.C., cercu
rile de turism din întreprinderi, 
sate, școli și facultăți, vor trebui să 
contribuie la dezvoltarea turismului

~_de masă în rîndul tinerilor.
5. O sarcină de mare însemnătate 

a U.T.C. este cultivarea la tineri a 
trăsăturilor moralei comuniste, a 
răspunderii pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor profesionale 
și obștești, a conduitei civilizate în 
societate și familie.

6. Pentru cuprinderea masei largi 
a tinerilor la activitățile cultural- 
educative, organizațiile U.T.C. vor 
trebui să extindă manifestările des
fășurate în cluburi, case de cultură, 
cămine culturale și întreprinderi, 
inițiind și organizînd direct acțiuni 
specifice, tinerești, plăcute, distrac
tive, cît mai variate și interesante.

Organizațiile noastre trebuie să 
manifeste o preocupare continuă față 
de formarea și dezvoltarea la tineri 
a gustului pentru frumos, a spiritu
lui critic, a discernămîntului în apre
cierea fenomenului cultural-artistic.

7. Organizațiile U.T.C. trebuie 
să-și îmbunătățească colaborarea cu 
organele U.C.F.S. în vederea antre
nării a cît mai mulți tineri în prac
ticarea exercițiilor fizice, la desfășu
rarea activității sportive de masă.

8. Publicațiile pentru tineret și 
copii, potrivit profilului lor, au da
toria de a lărgi în paginile lor dez
baterea problemelor esențiale- din 
viața și activitatea diferitelor cate
gorii de tineri, de a întări legăturile 
cu cititorii, de a promova mai larg 
schimburile de opinii, de a răspîndi 
experiența înaintată și creația tine
rilor, de a-și ridica spiritul comba
tiv și a-și îmbogăți necontenit con
ținutul de idei, asigurînd o prezen
tare grafică și un nivel publicistic 
din ce în ce mai ridicat.

VI
Congresul apreciază că Statutul 

Uniunii Tineretului Comunist, care 
sintetizează experiența activității or
ganelor și organizațiilor U.T.C. și 
ține seamă de schimbările petrecute 
în viața organizației, de sarcinile ac
tuale trasate de partid, creează ca
drul necesar pentru ridicarea ia ni
vel superior a întregii munci a U.T.C.

1. Congresul consideră că în pe
rioada următoare un obiectiv impor
tant al muncii organizațiilor U.T.C. 
trebuie să-l constituie îmbunătățirea 
activității politice și organizatorice 

în masa tineretului, pentru creșterea 
rîndurilor organizației, astfel ca în 
următorii ani covîrșitoarea majori
tate a tinerilor să facă parte din 
Uniunea Tineretului Comunist. Or
ganele și organizațiile U.T.C. au da
toria să desfășoare o activitate stă
ruitoare pentru educarea politică a 
noilor uteciști.

2. Este necesar ca Uniunea Tine
retului Comunist să promoveze cu 
mai mare consecvență principiul 
muncii colective în toate verigile și 
în toate etapele de muncă, să dez
volte continuu democrația internă, 
să stimuleze critica și autocritica to
vărășească.

3. Ținînd seama de lipsurile ma
nifestate și subliniate în Congresul 
nostru, organele și organizațiile 
U.T.C. trebuie să acorde cea mai 
mare atenție diversificării activității 
destinate diferitelor categorii de ti
neri, în raport cu experiența de 
viață, profesia, preocupările și nive
lul de pregătire politică și culturală. 
Perfecționînd necontenit stilul și 
metodele de muncă, trebuie să orga
nizăm astfel activitatea organizații
lor noastre îneît uteciștii, tinerii să 
găsească răspuns la problemele eco
nomice, politice, ideologice care-i 
preocupă, grijă și atenție pentru pro
blemele vieții și muncii lor, pentru 
organizarea utilă și plăcută a timpu
lui liber.

4. Uniunea Tineretului Comunist 
va îmbunătăți munca de selecțio
nare, promovare și educare a cadre
lor. Ca activiști ai U.T.C. trebuie 
promovați tineri cu o bună pregătire 
politică, ideologică și culturală, ca
racterizați de o înaltă principiali
tate, voință și hotărîre în îndeplini
rea sarcinilor, de o comportare 
demnă în familie și societate, strînși 
legați de masele tineretului, care se 
bucură de stimă și autoritate în co
lectivul unde-și desfășoară activita
tea.

VII
Congresul exprimă adeziunea de

plină a tineretului patriei noastre 
față de politica externă a Partidului 
Comunist Român, a guvernului Re
publicii Socialiste România, care în
truchipează interesele și aspirațiile 
fundamentale ale poporului român, 
slujește cauzei socialismului și păcii.

Congresul aprobă activitatea des
fășurată de Comitetul Central al 
U.T.C. pe tărîm internațional, pen
tru întărirea prieteniei și colaborării 
frățești cu tineretul din toate țările 
socialiste, pentru dezvoltarea coope
rării și făurirea unității de acțiune 
a tineretului de pretutindeni, indife
rent de concepțiile politice, filozo
fice, religioase sau afiliere interna
țională, pe platforma comună a 
luptei pentru apărarea drepturilor și 
satisfacerea năzuințelor vitale ale ti
neretului, pentru libertate și inde
pendență națională, împotriva impe
rialismului, colonialismului și neoco- 
lonialismului, pentru democrație, 
pace și progres social.

Exprimînd voința tinerei generații 
din patria noastră, Uniunea Tinere
tului Comunist va-milita neobosit și 
își va consacra activitatea și pe vii
tor întăririi și lărgirii continue a uni
tății de acțiune în mișcarea interna
țională de tineret și studenți, în 
lupta pentru înfăptuirea înaltelor 
idealuri care însuflețesc pe tinerii 
din lumea întreagă.

Congresul asigură Partidul Comu
nist Român, Comitetul său Central, 
că Uniunea Tineretului Comunist 
nu-și va precupeți eforturile, luptând 
împreună cu întregul popor munci
tor, sub steagul glorios al partidului, 
pentru desăvârșirea construcției so
cialiste, pentru înălțarea mărețului 
edificiu al comunismului în minu
nata și în veci slăvită noastră pa- 
-ie, Republica Socialistă. România.

Imagini din sala Congresului Foto : O. PLEC AN



Primirea de către COMUNICAT
tovarășul Nicolae Ceaușescu

a vicepreședintelui Consiliului

A
al Republicii Democrate Germane

privind sesiunea 
a II-a a Comisiei 

guvernamentale mixte 
de colaborare 

economică dintre Republica 
socialistă România 

și Republica Democrată 
Germana

Sîmbătă, 26 martie 1966, to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, a primit în audiență 
pe Julius Balkow, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniș
tri al R. D. Germane, care se 
află într-o vizită în Republica 
Socialistă România.

La primire a participat to-

varășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialis
te România.

A fost de fată Ewald Moldt, 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al R. D. Germa
ne la București.

Cu acest prilej a avut loc o 
discuție prietenească.

Delegația P. C. Bulgar
la cel de-al XXIII-lea Congres

al P. C. U. S. a trecut
prin tara noastră

în seara zilei de 26 martie 
delegația Partidului Comunist 
Bulgar, care va participa la 
lucrările celui de-al XXIII-lea 
Congres al P.C.U.S., a trecut 
prin țara noastră îndreptîndu- 
se spre Moscova.

Delegația P. C. Bulgar este 
condusă de tovarășul Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P. C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria. Din delegație fac 
parte Mitko Grigorov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P. C. Bulgar, secretar al 
C.C. al P. C. Bulgar, general 
de armată Ivan Mihailov, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P. C Bulgar, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Nicolai Ziskev, prim-se- 
cretai’ al Comitetului regional 
Burgas al P. C. Bulgar.

Delegația a fost salutată în 
gara Giurgiu și apoi însoțită 
pe teritoriul Republicii Socia
liste România de tovarășii 
Emil Bodnaraș și Alexandru 
Bîrlădeanu, membri ai Comi
tetului Executiv și ai Prezidiu
lui Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, Virgil 
Trofin, 
P.C.R., 
membru
prim-secretar al Comitetului 
regional București al P.C.R., 
Vasile Vlad, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., șeful Sec
ției relații externe a C.C. al 
P.C.R.

Delegația a fost întâmpinată, 
de asemenea, de Gheorghi 
Bogdanov, ambasadorul R. P. 
Bulgaria la București.

(Agerpres)

secretar al C.C. al 
Gheorghe Necula, 
al C.C. al P.C.R.,

în 
1966 
Sesiunea a II-a a Comisiei gu
vernamentale mixte de cola
borare economică dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica ~ 
mană.

Comisia 
cum s-au 
rile Protocolului primei 
siuni, constatând că ele 
contribuit la dezvoltarea cola
borării economice dintre cele 
două țări.

S-au examinat și evidențiat 
noi posibilități pentru conti
nuarea și lărgirea colaborării 
economice dintre cele două 
țări în diferite domenii in
dustriale ca : siderurgia, con
strucțiile de mașini, industria 
electrotehnică și electronică, 
industria chimică și altele, ca
re vor conduce la livrări su
plimentare reciproce de măr
furi.

Comisia a examinat, de a- 
semenea, probleme legate de 
colaborarea tehnico-științifică 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Demo
crată Germană.

Lucrările sesiunii au decurs 
într-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere deplină.

Protocolul încheiat la sfîrși- 
tul Sesiunii a fost semnat din 
partea română de Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, 
iar din partea germană de Ju
lius Balkow, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Democrate Germane.

La semnare au fost de față 
Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
membrii și experții celor două 
delegații, precum și ambasado
rul Republicii Democrate Ger
mane la 
Moldt.

zilele de 24—26 martie 
a avut loc la București

Democrată Ger-

a examinat modul 
îndeplinit prevede- 

se- 
au

București, Ewald

★
Sîmbătă la amiază, Gheor

ghe Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
a oferit o masă în cinstea de
legației R. D. Germane, care 
a participat la lucrările se
siunii.

n

e Campionatul ca
tegoriei A la fotbal 
continuă astăzi cu dis
putarea meciurilor eta
pei a II-a a returului. 
In Capitală, pe stadi
onul „23 August" se 
desfășoară primul cu
plaj din actualul se
zon, în care, de la ora 
14 Steaua București 
întîlnește pe Crișul 
Oradea, iar de Ia ora 
16 Rapid București 
joacă cu Farul Con
stanta. Etapa progra
mează meciuri intere
sante și în tară. Li-

vor transmite 
cadrul emisiunii 

as-

dio 
m 
,,Sport și muzică' 
pecie din desfășurarea
tuturor meciurilor de 
fotbal. Transmisia se 
va face pe programul 
I.

București
Rapid—

dera clasamentului, 
Petrolul Ploiești sus
ține o dificilă partidă 
la Galafi în compa
nia Siderurgistului. La 
Timișoara, formația 
locală Politehnica pri
mește replica echipei 
Dinamo București, în 
timp ce la Iași se în- 
tîlnesc formațiile
C.S.M.S. și U. T. 
Arad, ocupantele locu
rilor 3—4.

Celelalte două par
tide opun : Universita
tea Cluj—Știința Cra
iova și Dinamo Pitești 
— Steagul Roșu Bra
șov.

• Campionatele re
publicane de volei, 
seria I, programează 
astăzi, cu începere de 
la ora 9,00 în sala 
Giulești din Capitală 
două jocuri : C.P.B.— 
Partizanul Roșu Bra
șov (feminin) și Stea
ua București—Știința
Galați (masculin). In 
fără au Ioc partidele : 
feminin : Farul Con
stanta—Dinamo Bucu
rești ; Știința Craiova 
■—Metalul București ; .
Penicilina Iași—Rapid 
București,- C.S.M. Si
biu—Știința Cluj
masculin : Știința Bra
șov—Dinamo Bucu
rești; Minerul Baia 
Mare—Știința Timișoa
ra; Farul Constanta— 
Progresul Brăila; Trac
torul Brașov—Știinfa
Cluj.

structorul 
(feminin) ;
Știinfa Cluj (mascu
lin) — în sala Floreas- 
ca cu începere de la 
ora 8,00 ; Știinfa Bu
curești—Mureșul Tg.
Mureș (feminin) ; Stea
ua—Aurul Brad (mas
cul jn) — în sala 
namo cu începere 
la ora 10,30.

Di- 
de

sala 
Flo-

9 Aseară în 
sporturilor de la 
reasca s-au disputat 
finalele competiției de 
box pentru „Cupa Pri
măverii". La categoria 
semiușoară Al. Murg 
(Steaua) a obținut o 
surprinzătoare victo
rie la puncte în fața 
campionului țării V. 
Antonio (Dinamo), In 
cadrul categoriei pană 
N. Moldoveana (Dina-

mo Craiova) a dispus 
la puncte de C. Sta- 
nev (Dinamo Bucu
rești) iar la categoria 
semigrea constănțea- 
ni.l Gh. Preda a în
vins pe merit la punc
te pe V. Trandafir 
(Steaua).

★

In jurul orei 15, pos
turile noastre de ra-

• în cadrul campi
onatelor republicane 
de baschet, seria L 
astăzi în Capitală se 
vor disputa următoa
rele jocuri: Voința 
București—I.C.P. (fe
minin) : Rapid—Con-

• Astăzi se inaugu
rează sezonul oficial 
de motocros în Capi
tală. Pe traseul de Ia 
P an telimon 
tramvaiului 
începere de 
10,00, se vor 
ta întrecerile 
Metalurgistul"

250 cmc. și 500 
— avansați și 
cmc. — începă- 

La startul pro-

(capătul 
14), cu 
la ora 
desiășu- 
„Cupei 

la cla-
sele 
cmc.
300 
tori, 
belor se vor alinia a- 
lergători fruntași dîfi 
București, Cîmpina, 
Ploiești și Brașov.

• în semifinalele 
turneului internațional 
de tenis pe teren aco
perit de la Bruxelles 
campionul României 
Ion Țiriac a repurtat 
o remarcabilă victo
rie învingîndu-J cu 
I—6, 6—1, 6—2, pe
suedezul Lundquist. în 
finală, Țiriac îl va 
întîlni pe australianul 
Carmichael care l-a e- 
liminat cu 11—9, 6—2, 
pe olandezul Okker, 
Iată rezultatele înre
gistrate în semifinalele 
probei de dublu mas
culin : Okker, Carmi
chael — Lundquist, 
Drobny 6—2, 9—7 ;
Contet, Best — Erro- 
sagt (Belgia), Țiriac 
8—6, 6—2.

(Ager preș)

CINEMATOGRAFE
RĂSCOALA — cinemascop 

rulează la Patria (orele 9î 
11,15s 13.45: 16,15s 18,45s
21,15).

ITFI ÎNARIPATUL
rulează la Republica (orele 
9; 11 s 13, 15, 17, 19, 21,15), 
Capitol (orele 9,45; 12,
14.15, 16.30, 18,45, 21), Ex
celsior (orele 10: 12; 14,30: 
16,30: 18,30: 20.30) — com
pletare — Tîrguri 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: 18,15:
20,30).

BARCAGIUL — cinemascop 
— completare — Energie — 

rulează la Festival (orele 
8,45: 11,15: 13,45: 16,15:
18,45: 21,15), Modern (orele 
9f 11,15; 13,30; 16; 18,30:
21).

BEATA — completare — Pîr- 
vu Mutu-Zugravul —

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

ANI CLOCOTITORI — com
pletare — Politețe —

rulează ia Central (orele 10: 
12,30: 15,30: 18: 20,30), Fla
căra (orele 15,30: 18: 20,30), 
Floreasca (orele 10,30: 13: 
15,30: 18; 20.30).

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

rulează la Lumina (orele 10: 
12: 14: 16: 18.15: 20.30).

JUDEX — completare — O 
vînătoare neobișnuită — 

rulează ia Union (orele 
15,30: 18: 20,30).

MICA RÎNDUNICĂ — CU
RAJOSUL HANS — SPORTI
VII — POVESTEA NOCTUR
NĂ, dimineața ora 10. ÎN 
PUSTIUL PATAGONIE1 — 
completare — Adam și Eva în 
Fiat Lux —

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

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

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

TOM JONES — completare — 
Sărbătorirea Unirii Principa
telor Române —

rulează la Dacia (orele 9,30: 
—15 îu continuare: 17,45;
20.45) .

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

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

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

rulează Ia Crlngașl (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 Ia Unirea (orele 16; 
18.15: 20.30).

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

AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTO
RIE

rulează la Vitan (orele
15.30: 18 : 20.30).

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

rulează la Popular (orele
10.30: 16: 18,15: 20.30).

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

rulează la Arta (orele 8,30; 
11: 13,30; 16; 18,30; 21);
Aurora (orele 9; 11,15:
13,30; 16: 18,30: 21,30 —
completare — Rășinari —
Grivița (orele 10; 12,30; 
15,30: 18; 20,30), București 
(orele 8,45; 11: 13,30; 16:
18.30: 21).

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

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

rulează la Viitorul (orele 
15.30, 18, 20.30).

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

rulează la Colentina (orele 
16: 18, 20).

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

R. F. GERMANA. Vedere in
terioară a ștandului româ
nesc din cadrul expoziției 
„Urlaub 1966“ deschisă re

cent la Nilrnberg

I Incidente
| la Buenos Aires

I Incidente violente s-au pe
trecut vineri seara la Buenos I Aires, după ce poliția a folosit
grenade cu gaze lacrimogene 
și a atacat grupuri de studenți I argentinieni participant! la un
miting de solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez. Manifes- 

Itantii s-au îndreptat apoi spre 
centrul orașului, unde au in
cendiat un camion al poliției. 
Mai multi demonstranți au 

■ fost arestați.

Manifeste | 
pe străzile I 

orașului Huel 
tn orașul Sue conllnuâ de-1 

monstrațiile studenților împo- ■ 
triva regimului din Vietnamul! 
de sud, anunță agenția Reuter. I 
Sîmbătă pe străzile orașului 
Hue studenții au difuzat ma
nifeste in care critică pe pre
mierul sud-vietnamez, Nguyen 
Cao Ky și acuză S.U.A. că ză
dărnicesc instaurarea unui gu
vern civil în Vietnamul de sud. 
Agențiile de presă anunță că 
într-o cuvîntare rostită vineri, 
Cao Ky a proferat amenințări 
la adresa acelora care „creează 
dezordini". După Da Nang și 
Hue, unde acțiunile de protest 
au cunoscut o deosebită am
ploare, se anunță că la Nha 
Trang, un alt important oraș 
din Vietnamul de sud au avut 
loc vineri manifestații împo
triva actualului regim.

UN AUDITORIU 
GREU DE CONVINS.

Marea universitate californiană Berkeley, unde a apărut 
nucleul luptei studenților americani împotriva politicii gu
vernului S.U.A. in Vietnam, a fost vizitată vineri de repre
zentantul permanent al S.U.A. la O.N.U., Arthur Goldberg, 
care a participat la o dezbatere cu studenții și corpul di
dactic asupra actualei agresiuni a guvernului S.U.A. în 
Vietnam.
, In cuvîntarea sa, Goldberg a reafirmat pozițiile cunoscute 

ale guvernului american în această problemă formulînd 
totodată ideea ca „interesele S.U.A. în Vietnam să fie pre
luate^ de o comunitate internațională". El a lăsat să se înțe
leagă că Statele Unite doresc să angajeze cît mai multe țări 
pe calea intervenției în Asia de sud-est.

Cuvîntarea reprezentantului permanent american la 
O.N.U. nu a reușit să convingă auditoriul. După cum rela
tează agenția U.P.I., la sfîrșitul reuniunii, cînd cei 7 000 de 
studenți au fost invitați să-și afirme sprijinul sau opoziția 
față de actuala politică a S.U.A. în Vietnam, „peste 90 la. 
sută din persoanele prezente au dovedit că se află în opo
ziție".

în aceeași zi, în cadrul unei alte manifestări, Goldberg a 
primit titlul de doctor în drept al Universității Barkeley. In 
momentul în care el a pătruns în amfiteatrul Universității, 
aproximativ 500 persoane au părăsit sala în semn de protest.

Disputa din N.A.T.O.
Știrile referitoare la noul memorandum pe care Franța 

intenționează să-1 remită în scurt timp celor 14 membri ai 
Alianței atlantice, pentru a preciza termenul de evacuare a 
bazelor militare americane și canadiene și de transferare a 
cartierelor generale ale trupelor N.A.T.O. aflate pe teritoriul 
francez, circulă cu tot mai multă insistență.

Agenția Reuter consideră că 
probabil, Franța nu va adresa 
nota amintită partenerilor ei 
atlantici, pînă cînd nu va pri
mi răspunsul tuturor acestora 
la memorandumul ei anterior,

Referindu-se la poziția 
S.U.A., agenția France Pres- 
se relevă că cercurile ameri
cane recunosc că fiind vorba 
de o chestiune de suveranitate, 
Franța are, desigur, dreptul să 
ceară închiderea bazelor mili
tare americane. Dar, aceleași

cercuri invocă faptul că patru 
din acordurile bilaterale 
franco-americane urmează să 
expire o dată cu tratatul 
N.A.T.O., adică tn 1969, iar al 
cincilea acord nu poate fi de
nunțat decît cu un preaviz de 
doi ani. Or, afirmă ele, dacă 
Franța denunță aceste acor
duri, Statele Unite ar fi „în
dreptățite" să-l ceară despă
gubiri. Se apreciază că instala
țiile americane au costat în 
momentul construirii lor între 
2 și 2,5 miliarde dolari.

Criza greco-cipriotă
Criza în relațiile dintre gu

vernele Atenei și Nicosiei, 
cauzată de problema contro
lului asupra forțelor armate 
cipriote, continuă fără a se

R. S. CEHOSLOVACA. Noi 
blocuri de locuințe în ora

șul Bilina

Pe urmele 
cupei ?

LONDRA 26 (Agerpres). — 
La șase zile după dispariția 
Cupei „Jules Rimet", Scotland 
Yardul a reușit să intre în po
sesia unui colet aparținînd unui 
anume Edward Betchley. A- 
cesta fusese arestat cu puțin 
timp înainte și inculpat în mod 
oficial în furtul cupei. Deo
camdată, nu a fost comunicat 
nici un amănunt despre per- 
chizițiile operate după intero
gatoriul ia care a fost supus 
Betchley.

Potrivit unui ziar britanic, 
vineri ar fi fost expediat un 
fragment din Cupa „Jules Ri
met" dintr-o localitate din nor
dul Angliei. Ziarul afirmă că 
cupa nu va putea fi regăsită 
intactă, dar că există șansa ca 
ea să nu fi fost transformată 
în lingou. Informația precizea
ză că fragmentul ar proveni 
din partea superioară a cupei 
și ar fi fost însoțită de o scri
soare propunînd o tranzacție 
in vederea redării prețiosului 
trofeu.

Scăderea înregistrată la bursa de 
valori din New York, la începutul 
acestei luni, cea mai accentuată din 
ultimii trei ani a constituit un nou 
semn al dificultăților care amenință 
să se instaleze în economia ameri
cană. Pierderile s-au cifrat la peste 
6 miliarde de dolari. Tendințele in
flaționiste au continuat de atunci să 
se manifeste tot mai pregnant în
deosebi în domeniul prețurilor, stâr
nind neliniște atit în cercurile de 
afaceri, cit și în rîndurile opiniei 
publice.

A prevăzuseră observa-șa cum
torii din Washington, guvernul 
american a fost pus în situația 
de a opera o majorare a im
pozitelor. Congresul a aprobat 
proiectul de lege cu privire la 
reforma fiscalității, prin care 
urmează să se instituie o cre
ștere progresivă a unor impo

zite indirecte percepute pe seama anumi
tor produse de consum. Deși Camera Re
prezentanților aprobase proiectul în ver
siunea sa inițială, Senatul a introdus o se
rie de amendamente, prin care suma totală 
ce va trebui să fie încasată din majorări 
e redusă cu peste un miliard de dolari, 
fapt care a făcut necesară întrunirea unei 
comisii mixte pentru găsirea unei versiuni 
comune. Împrejurarea a fost interpretată 
de unii comentatori ca un semn al scepti
cismului fată de eficacitatea noilor mă
suri ale administrației, mai ales că fondu
rile obținute sînt destinate aproape în ex
clusivitate acoperirii surplusului de chel
tuieli militare și pot, Ia rigoare, exercita 
asupra economiei americane o acțiune de-a 
dreptul inversă decît cea scontată. Intr-a

• ADMINISTRAȚIA provinciei 
Torino, în colaborare cu Asociația 
culturală Italia-România, a organi
zat, în saloanele Galeriei „Pie
montul artistic-cultural", o expo
ziție de artă populară românească. 
Sînt prezentate exponate din dife
rite regiuni ale tării, obiecte din 
ceramică, covoare, îmbrăcăminte 
șl piese din lemn ornamentate cu 
motive populare.

întrevede vreo posibilitate 
imediată de rezolvare a ei în
trucât nici o parte nu mani
festă dorința de a face con
cesii.

în guvernul grec, anun
ță presa ateniană, continuă 
să existe două opinii diame
tral opuse în legătură cu pro
blema creată. Prima preconi
zează respingerea categorică 
a propunerii președintelui Ci
prului de a-1 înlocui pe Gri
vas, guvernul cipriot prelu- 
înd controlul forțelor armate 
ale insulei în mîinile sale. Cea 
de-a doua este pentru reche
marea lui Grivas și renunța
rea la controlul pe care îl de
ține în prezent guvernul grec 
asupra gărzii civile. Prima 
variantă este sprijinită de 
premierul Stephanopoulos, iar 
cea de-a doua de Tsirimokos, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministru al afa
cerilor externe.

Problema s-a complicat și 
mai mult în ultimele 24 de 
ore prin dezvăluirea dispari
ției misterioase a unei scrisori 
adresată premierului Stepha
nopoulos de Grivas, în care 
acesta din urmă anunța că 
„se strînge tot mai mult cer
cul în jurul lui Makarios'* și 
sugera, după cum relevă zia
rele de centru, ideea răstur
nării președintelui cipriot. A- 
ceastă scrisoare, scrie „To 
Vima“, a ajuns în mîinile lui 
Makarios, iar premierului 
Stephanopoulos nu i-a mai 
parvenit decît o fotocopie a 
scrisorii, care i-a fost înmîna- 
tă de către ministrul afaceri
lor externe al Ciprului, Ky- 
prianu, din însărcinarea pre
ședintelui Makarios.

• LA Sofia a avut Ioc Consiă- 
tuirea preliminară a președinților 
comitetelor pentru colaborare și 
înțelegere reciprocă din Balcani 
în vederea pregătirii celei de-a 
șasea întîlnlri a acestor comitete.

La consfătuire au participat 
acad. Sava Ganovski (Bulgaria), 
Stamatis Merkuris (Grecia), Niko
la Vuianbvici (Iugoslavia), prof. 
Mihail Ghelmegeanu (România).

Cea de-a șasea întîlnire este 
programată să aibă Ioc la Sofia 
în a doua jumătate a lunii mai 
a.c.

• LA 26 martie, Liu $ao-ți, pre
ședintele Republicii Populare Chi
neze, însoțit de Cen I, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat, mi
nistrul afacerilor externe, a sosit 
la Rawalpindi într-o vizită de prie
tenie în Pakistan, Ia invitația lui 
Ayub Khan, președintele Pakista
nului.

La aeroport, oaspeții au fost tn- 
tîmpinați de președintele Ayub 
Khan și de alți conducători de 
stat pakistanezi.

• LA Dar-es-Salaam s-a anun
țat oficial că la 31 martie va avea 
loc la Nairobi, capitala Kenyei, o 
reuniune ' la care vor participa 
șefii a nouă state africane : Bu
rundi, Congo (Leopoldville) Etio
pia, Kenya, Malawi, Ruanda, Tan
zania, Uganda și Zambia. Partici- 
panții vor examina problemele re
feritoare la dezvoltarea relațiilor 
de bună vecinătate între țările 
respective. La primele reuniuni ale 
șefilor de state din Africa orien
tală au participat numai Kenya, 
Uganda și Tanzania.

• MINISTRUL justiției al Liba
nului Emile Tyan și-a prezentat 
sîmbătă demisia primului ministru, 
Rashid Karame. Demisia acestuia 
este provocată de refuzul premie
rului Karame de a accepta o serie 
de schimbări în conducerea in
stanțelor superioare judiciare din 
Liban preconizate de ministrul 
justiției. Pînă în prezent președin
tele Charles Helou nu a acceptat 
demisia ministrului justiției. Ob
servatorii politici apreciază că 
acțiunile lui Emile Tyan complică 
actuala criză ministerială din Li
ban și va face iminentă : demisia 
întregului cabinet.

devăr, chiar în raportul înaintat Congre
sului, majoritatea democrată din comisia 
economică nu ezita să califice ansamblul 
de prevederi ale guvernului pentru anul 
bugetar 1966—1967 drept „generator de 
inflație". în rîndurile republicanilor din 
comisie, criticile exprimate leagă tendin
țele inflaționiste de întreaga politică eco
nomică a actualei administrații, ceea ce 
sună ca o aluzie precisă la cursul politicii 
externe a guvernului, tinînd cont că se 
prevede o sporire a deficitului în balanța 
de plăti externe datorită cheltuielilor pen-

S.U.A.: Fiscalitatea
și războiul din Vietnam
tru intervenția din Vietnam. De altfel, 
pe anul în curs, Statele Unite vor pierde 
în Vietnamul de sud 12 miliarde dolari.

Ca prim rezultat, mărirea impozitelor va 
aduce în anul financiar 1966 (care se în
cheie la 1 iunie) un supliment de 1,1 mi
liarde dolari. Pentru anul financiar 1967 
suplimentul va comporta alte 4,8 miliarde.

După semnarea proiectului de lege, pre
ședintele Johnson a declarat, fără înconjur, 
că majorările impozitelor indirecte urmă
resc să asigure fondurile necesare pentru 
războiul din Vietnam. Și pentru a risipi 
parcă și ultimele îndoieli cu privire ia 
destinația resurselor suplimentare astfel 
create, președintele a semnat o lege prin

care se alocă „ajutorului" american pentru 
străinătate un plus de 415 000 000 do
lari. Din această sumă, aproape două 
treimi revin Vietnamului de sud.

Nemulțumirile și mișcările de opoziție 
n-au întârziat să se facă simțite mai ales 
după ce s-au conturat perspectivele unor 
noi majorări ale impozitelor. (într-o cuvîn
tare rostită în fața Oficiului Conferinței 
Industriei Naționale, H. Fowler, ministrul 
finanțelor, a declarat că dacă presiunile 
inflaționiste vor continua să se accentueze 
— ceea ce pare foarte probabil — gu
vernul va trece la o sporire substanțială a 
impozitelor și va adopta măsuri corespun
zătoare pe tărim monetar și în domeniul 
preturilor și salariilor, în sensul instituirii 
unui control mai riguros al pieței).

In acest sens, după cum relatează un 
corespondent din New York al ziarului 
„Neue Ziircher Zeitung", sindicatele se 
opun noilor măsuri care urmăresc „să a- 
runce pe umerii contribuabililor simpli în
treaga povară a cheltuielilor provocate de 
războiul din Vietnam". Pe de altă parte, 
după cum reiese dintr-un articol de fond 
apărut în „Wall Street Journal", se în
registrează o reacție defavorabilă și în rîn
durile industriașilor care nu profită de pe 
urma comenzilor militare, dar sînt în 
schimb solicitați de fiscalitatea înăsprită 
rezultată din angajarea S.U.A. în Vietnam.

Observatorii din Washington prevăd ca 
urmare politică a reformei fiscale, o inten
sificare și o extindere a mișcărilor de pro
test împotriva războiului din Vietnam, de
oarece de data aceasta agresiunea S.U.A. 
în Vietnam, devine pentru toți contribua
bilii o participare efectivă care se reper
cutează asupra veniturilor lor.
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