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Proletari din toate țările, uniți-vă I

Primirea de către tovarășul
Nicolae Ceaușescu 

a delegației guvernamentale 
a Republicii Populare Chineze

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a 
primit miercuri, 17 februarie, 
delegația guvernamentală a 
Republicii Populare Chineze, 
condusă de Pai Sian-ko, mi
nistrul comerțului exterior al 
R.P. Chineze, care face o vi
zită în țara noastră.

La primire au participat 
Gheorghe Rădulescu, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, precum 
și Cornel Burtică, ministrul 
comerțului exterior.

A fost de față Cian Hai-fun,

ambasadorul Republicii Popu
lare Chineze la București.

In cadrul convorbirii ce a 
avut loc cu acest prilej, s-a 
subliniat evoluția pozitivă pe 
toate planurile a cooperării 
româno-chineze în interesul 
ambelor popoare, al colaboră
rii și înțelegerii internaționale. 
De asemenea, s-a exprimat 
dorința comună de a dezvolta 
în continuare legăturile multi
laterale între România și Re
publica Populară Chineză, re- 
levîndu-se posibilitățile largi 
ce există pentru lărgirea și 
diversificarea lor.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească, 
de caldă prietenie.

FORUM 
AL TINEREȚII 
MILITANTE
SUB STEAGUL
PARTIDULUI

Astăzi încep în Capitală lucrările celui de 
al IX-lea Congres al Uniunii Tineretului 
Comunist. Este pentru cei peste 2 400 000 de 
uteciști, pentru generația tînără a patriei, 
un moment sărbătoresc, un moment de în
semnătate deosebită. Dar este o mare cinste 
pentru organizația noastră revoluționară, un 
motiv de adincă mîndrie pentru noi toți, să 
constatăm că marele colocviu despre tine
rețe și responsabilitate se bucură de atenția 
întregului popor, că cel de al IX-lea Congres 
al Uniunii Tineretului Comunist se înscrie 
ca un eveniment major în viața întregii na
țiuni. Și cu atît mai mare este satisfacția cu 
cit interesul manifestat pentru lucrările Con
gresului U.T.C. evidențiază de fapt o trăsă
tură definitorie pentru societatea noastră so
cialistă, pentru realitățile economico-sociale 
definite sintetic într-o expresie al cărui con
ținut îl cunoaștem și îl resimțim cu toții : 
„grija permanentă pentru tineret".

In România socialistă, tineretului i se con
feră un rol social-politic dintre cele mai 
importante : concepția partidului nostru, por
nind de Ia trăsăturile specifice generației ti
nere, de la dinamismul și receptivitatea sa 
la procesele înnoitoare, de la interesul față 
de viitor, față de destinele națiunii, consacră 
că una din cele mai de seamă sarcini de 
partid și de stat preocuparea pentru forma
rea și educarea tineretului, pentru antre
narea și valorificarea disponibilităților sale 
creatoare în întreaga activitate economică, 
socială și politică.

Reprezentanții tinerilor de toate profesiile, 
— români, maghiari, germani și de alte na
ționalități, delegați și invitați din to,ate ju
dețele, reuniți în cea mai mare sală a țării, 
vor aduce în cuvîntul lor la tribuna Con
gresului, o dată cu nenumăratele și grăitoa
rele argumente care vor ilustra această rea
litate evidentă, gîndul de adîncă și profundă 
recunoștință al întregului tineret.

Semnificațiile ample ale Congresului U.T.C. 
sînt cu deosebită pregnanță reliefate de 
însăși contextul social-politic în care se 
desfășoară. Lucrările înaltului forum al 
organizației revoluționare de tineret au loc 
în condițiile în care viața materială și spi
rituală a poporului nostru cunoaște noi și 
profunde mutații, intr-o etapă în care se 
produc importante perfecționări în vederea 
înfăptuirii în cît mai bune condiții a istori
celor hotărîri ale Congresului al X-lea al 
partidului, pentru nrogresul continuu al pa
triei. Fără îndoială, dezbaterile Congresului 
vor porni tocmai de la aceaste realități, de 
la aceste importante prefaceri și perfecțio
nări. Analiza activității organizației noastre

„Scinteia tineretului"
(Continuare în pag. a Vil-a)

LA POSTURILE DE RADIO Șl TELEVIZIUNE
Astăzi 18 februarie, în jurul orei 9,00, posturile noastre de 

radio și televiziune vor transmite din Sala PalcHuiui Republicii, 
ședința de deschidere a celui de-al IX-lea Goitres al Uniunii 
Tineretului Comunist.

în acest număr]
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• Tradiții de luptă sub 
steagul partidului

• A fi membru 
al Uniunii Tineretului 
Comunist

• Participant activi la 
tot ce s-a înfăptuit 
în acești ani

Salut tinerei generații
kkbk • ■M
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CONST ANTINESCU
O dată cu această primăvară 

timpurie se deschide și Congre
sul Uniunii Tineretului Comu
nist.

Congresul U.T.C. reprezintă o 
mare consfătuire a forțelor noi 
ale tineretului creator de socia
lism în țara noastră; el este 
chemat să hotărască nu numai 
drumul de viitor al tineretului 
țării noastre pe largul făgaș

(Continuare in pag. a Vil-a)

• Formarea consti-3 
inței comuniste

• Contact permanent 
cu valorile culturii 
și artei)
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TRIPȘA
Generația mea, aș putea spu

ne, a fost o generație a sacrifi
ciilor. Am cunoscut războiul, ani 
trăit din plin greutățile pe care 
le-a lăsat în urmă, a trebuit 
apoi să muncim zi și noapte 
pentru a clădi o nouă țară. A- 
cum, cînd România a ajuns 
unde vedem cu toții, bogată și 
prosperă, admirată și respectată 
pe întregul glob, îmi dau seama

(Continuare în pag. a Vll-a)

STANCU COANDĂ BELIGAN AVRAM

• Un tineret puternic» 
sănătos, îndrăzneț, 
gata pentru 
apărarea patriei

Salutăm din toată inima Con
gresul dumneavoastră, Congresul 
al IX-lea al Uniunii Tineretului 
Comunist. Salutîndu-vă pe dum
neavoastră, cei strînși în acest 
sfat care dezbate problemele 
cele mai importante ale genera
ției noi, salutăm de fapt toți 
tinerii din țara noastră, munci
tori, țărani, studenți, elevi, pe 
toți acei care se pregătesc, cu

(Continuare în pag. a Vil-a)

dă 
ro- 
un

pe

Profit de ocazia ce mi se 
pentru a adresa tineretului 
mân din adîncul inimii mele 
salut prietenesc.

Unii dintre voi mai sînteți
băncile școlii și alții ați început 
o carieră profesională, dar tot 
pe băncile unei școli a vieții vă 
găsiți. Această școală o veți 
frecventa toată viața voastră, pe

(Continuare în pag. a VIL-a)

Cred în puterea de creație a 
tinerei noastre generații, în se
riozitatea, talentul și forța ei 
morală. Iubesc tineretul nostru 
pentru setea lui de adevăr, de 
justiție, de frumos. Ochii și ure
chile mele sînt foarte atente la 
spiritul novator al celor tineri, 
la curiozitatea lor intelectuală 
mereu activă.

Spre marele colocviu care 
marchează agenda politică a a- 
cestor zile, Congresul Uniunii 
Tineretului Comunist, se în
dreaptă, o dată cu atenția tinerei 
generații a țării, gîndurile noas
tre ale tuturor. Prin semnifica
ția sa Congresul depășește ca
drul unei anumite vîrste deve
nind un element de interes ge
neral. Economia românească

(Continuare în pag. a Vil-a)
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• Detașament activ 

în mișcarea 
internațională 
de tineret
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TRADIȚII
DE LUPTA
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„Tineretul, prin dinamismul și receptivitatea sa la idealurile 
de libertate și dreptate sociala, la schimbările înnoitoare, a <►

reprezentat întotdeauna de-a lungul istoriei un însemnat factor s
al progresului societății. Din veac în veac, el a preluat și dezvol- <► 
tat virtuțile și tradițiile înaintate ale poporului ; înfruntând greu- 
tați, dînd nenumărate jertfe, el a jucat un rol de seamă în lupta 

împotriva asupritorilor, pentru dezrobirea socială, pentru cuce- <► 
rirea și apărarea independenței și suveranității naționale".

NICOLAE CEAUȘESCU

Calendarul
Congreselor 

U. T. C.
• 19-20 MARTIE 1922 (Bu

curești). Conferința gene
rală a tineretului socialist 
din România. S-au pus ba
zele ideologice și organiza
torice ale organizației mar- 
xist-leniniste de tineret din 
țara noastră ; a # început 
procesul de unificare orga
nizatorică pe plan national 
a mișcării comuniste de ti
neret; au fost adoptate 
moțiuni ■_ de solidaritate cu 
cei închiși, de protest îm
potriva procesului din Dea
lul Spirii, a stării de ase
diu, a cenzurii, de solidari
tate cu lupta eroică a po
porului rus.
• IANUARIE 1924 (Sibiu) 

Congresul I al Uniunii Ti
neretului Comunist. întru
nit ilegal, în cea mai stric
tă conspirativitate. Con
gresul ,,a întărit unificarea 
tineretului muncitor din 
toate provinciile", adop- 
tînd un Regulament-st.a- 
t.ut al Uniunii Tineretului 
Comunist din România. Tn 
principiu. Congresul a ho- 
tărît schimbarea denumirii 
Uniunii Tineretului Socia
list în Uniunea Tineretului 
Comunist și afilierea noii 
organizații la Internațio
nala Comunistă a Tinere
tului.
• OCTOMBRIE 1924 

('București). Cornrresnl al 
îl-lea al Uniunii Tineretu
lui Comunist. S-a dezbătut 
problema organizării pe 
baze ilegale a mișcării co-

-Stutvtu.
U T. GA

Primul statut al U.T.C. 
adoptat de Conferința de 
la Galați din august 1925»

muniste de tineret, lansîn- 
du-se lozinca reorganiză
rii pe baza nucleelor de 
fabrici. Congresul a re
comandat în același 
timp respectarea cu stric
tețe a normelor activi
tății conspirative, folosin- 
du-se, totodată, în măsura 
în care era posibil, forme
le legale, politice sau cul
turale.
• 20 IULIE 1929. Con

gresul al IlI-lea al Uniunii 
Tineretului Comunist. Au 
fost dezbătute probleme 
privind îmbunătățirea con
tinuă a muncii organizato
rice și educative a U.T.C. 
corespunzător noii etape 
revoluționare : crearea
unor puternice nuclee în 
rîndul tineretului munci
tor, sătesc și studios, nece
sitatea întăririi muncii de 
educație comunistă a tine
retului, intensificării pro
pagandei împotriva organi
zațiilor reacționare și fas
ciste care urmăreau atra
gerea tineretului în mrejele 
lor. Au fost adoptate4 rezo
luții asupra pericolului de 
război, în problema țără
nească, în problema sindi
cală. în problema organi
zațiilor sportive și cul
turale, în problema stu
dențească, în problema 
M.O.P.R. (..Ajutorul Roșu“).
• 19-21 

Congresul de 
organizațiilor 
din România- 
tă Uniunea 
Muncitor.
• 27-30 IUNIE 1956. Con

gresul al II-lea al Uniunii 
Tineretului Muncitor. S-a 
analizat activitatea desfă
șurată de U.T.M. în perioa
da de la Congresul de uni
ficare din martie 1949, sta- 
bilindu-se sarcinile tinere
tului, ale organizației sale 
pe linia înfăptuirii progra
mului de construcție 
cialismului 
tră.

0 18—20 
Congresul ______
Uniunii Tineretului Munci
tor. S-au trasat liniile di
rectoare și sarcinile ce re
veneau U.T.M. în vederea 
participării tineretului ală
turi 
por 
tate

MARTIE 1949. 
unificare al 

de tineret 
A fost crea- 

Tineretului

în patria
a so- 
noas-

AUGUST 
al ill-lea

de întregul po- 
la vasta activi- 
creatoare pentru 

desăvîrșirea construcției 
socialiste în tara noastră.

La 4 august 1965 — Plenara 
lărgită a C.C. al U.T.M. a
adoptat în unanimitate
hotărîrea cu privire la
schimbarea denumirii Uni
unii Tineretului Muncitor 
în Uniunea Tineretului Co
munist.
• 23-26 MARTIE 

Congresul al VIII-Iea 
Uniunii Tineretului 
munist. S-a făcut bilanțul 
activității însuflețite des
fășurată de tineretul tării, 
al contribuției sale plenare 
la marile înfăptuiri din 
economie, cultură, din toa
te domeniile activității so
ciale, s-au stabilit sarcini
le de viitor ale Uniunii 
Tineretului Comunist, căile 
participării tineretului la 
realizarea vastului pro
gram de desăvîrșire a con
strucției socialiste trasat 
de Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân, pentru progresul și 
prosperitatea României so
cialiste.

NOTA
Renumerotarea congrese

lor U.T.C. s-a făcut în 
anul 1966, tncepînd de la 
Conferința generală a tine
retului socialist din Româ
nia din 1922.

1966. 
al 

Co

Făurită în primăvara anului 1922, Uniunea Tineretului Comu
nist s-a afirmat, sub conducerea Partidului Comunist Român, în 
decursul celor aproape 50 de ani ai istoriei sale, ca o forță 
puternică în lupta împotriva exploatării, pentru drepturi și li
bertăți democratice, pentru o viață mai bună, pentru indepen
dența și suveranitatea patriei, pentru socialism.

în marile bătălii revoluționare ale poporului român, conduse 
și organizate de partid, Uniunea Tineretului Comunist, acti- 
vînd în condițiile grele ale ilegalității, a însuflețit lupta tineri

lor muncitori, țărani, elevi, studenți, intelectuali. Urmînd exem
plul comuniștilor, al luptătorilor antifasciști, uteciștii au înfrun
tat cu dîrzenie prigoana dezlănțuită de regimul burghezo- 
moșieresc, arestările și schingiuirile, teroarea din închisori.

La îndemnul partidului, tinerii comuniști s-au înrolat în gărzi
le patriotice, aducîndu-și jertfa de sînge pentru victoria insu
recției armate. Mii de tineri, răspunzînd apelului U.T.C., au în
scris pagini de eroism în istoria bătăliilor pentru înfrîngerea 
cotropitorilor hitleriști. In anii următori, tineretul a fost pre

zent, la chemarea partidului, pretutindeni unde s-a hotărît vic
toria revoluției populare, progresul economiei și culturii, asigu
rarea unei vieți mai bune și mai îmbelșugate întregului nostru 
popor. Astăzi organizația noastră revoluționară, prin întreaga 
sa activitate, dezvoltă în rîndurile generației tinere convingerea 
că dovada cea mai grăitoare a sentimentelor patriotice o con
stituie munca plină de abnegație, înalta responsabilitate pentru 
sporirea avuției materiale și spirituale a țării, participarea 
activă la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.

Pe 
baricadele

IN ANII GREI Al ILEGALITĂȚII
Mai presus decît viața

Alături de comuniști, 
în zilele insurecției •>

Mă intreb cum
, Ț, V să-l evoc prin

■ picla tot mai 
densă a trecutului, așa cum a 
fost el în realitate cind a păși*,  
acum 30 de ani. pragul celei mai 
grele încercări prin care a tre
cut în întreaga sa istorie, atît 
de zbuciumată Cum să fac să 
vibreze sufletul utecîstilor de 
azi în unison cu coi care. în pri
mele zii" războiului crimi
nal dezlănțuit de fasciști, cînd
■ montarea năpraznică a trunelnr 
httlerîsfn De n*mîntul  sovietic, 
făcea să se strings inimile d» 
în-tnială. cînd FiMmon Sirbit 
cădea sub gloanțele plutonului 
d° execuție, cind aceeași soartă
■ 1 aștepta pe orice ul°ci«t care 
ar fi continuat lupta ilnnală au 
răspuns ..da întrebării dacă 
jpt„iPg Ss continue lupta.

Cum să evoc universul lumi
nos al U.T.C. în oare' mult! si-au 
trăit anii primei tinereți ? Se 
intra greu în el — doar aleșii 
aleșilor. Judecata valorii celor 
ce o solicitau era obiectivă și 
dură. Faptul că d» ea depindea 
existenta organizației care pri
mea pe noul U.T.C.-ist și însăși

ÎNCREDERE
Printre comuniștii arestat) 

centru narticinarea Ia Con
gresul T al P.C.R.. se aflau 
«i membri ai organizației de 
tineret care activa sub în
drumarea partidului Unii 
dintre ei închiși Ia Jilava, 
au adresat un apel către ti
neretul din tară :

„Sî-tem aruncați în a- 
ceastă temnită subterană 
umedă, rece si întunecoasă 
36 de membri ai Tineretu’u5 
Socialist din Canitală si din 
nrovincie .. Cei mai multi au 
fust smuisi din mijlocul 
vostru de aproape 10 luni, 
iar unii dintre noi. în tre
cerea pe la Siguranță, am 
fost torturați într-un cM- 
sălbatic si de nedescris. Noi 
nu am pierdut însă nici o 
elină încrederea în dreptatea 
drumului anucat și în victo
ria limtei noastre si nu am 
reeretat nici Un moment sa- 
erifirii1e ne care le aducem 
ne altarul revoluției : liber
tatea. sănătatea, familia și 
noate chiar viața noastră."

de AL. ȘIPERCO

viața membrilor ei. excludea 
compromisuri. încercări grele 
erau menite să discearnă sem
nele unei eventuale fisuri as
cunse.

Cel ce pășea pragul U.T.C. se 
regăsea pe sine într-o măsură 
neincercată pină atunci, nebă
nuită azi. Personalitatea i se 
forma in atmosfera de deplină 
democrație ce domnea în orga
nizațiile uteciste — chezășia dis
ciplinei de fier în executarea 
unei hotărîri luate in comun, 
însușite și ințelese.

O morală nouă se năștea, mai 
puțin din cărți cit din tradițiile 
umaniste transmise și îmbogă-

țite din generație în generație 
de socialiști și comuniști, din 
căutarea neincetată în comun, 
a sensului adevărat al noțiunii 
de Om și rostul existenței lui 
pe pămint. Demnitatea acestei 
noi ipostaze umane pe care o 
îmbrăca personalitatea fiecărui 
utecist impunea imperativ dă
ruirea deplină cauzei comune, 
refuzul celor căzuți în mina 
dușmanului să se renege pe ei 
inșiși, renegindu-și credința 
pentru a-și salva viața.

Ne conducea partidul, înțeles 
nu ca o organizație impersonală 
ci ca o sum» de ființe care au 
pătruns mai adine calea ce duce

în decembrie 1924, imediat după ilegalizarea U.T.G., într-un 
apel al C.C a] U.T.C. se spunea : „Nu vom fi vrednici de a pur
ta numele de comuniști dacă nu vom găsi sute de mijloace de 
a vorbi cu masele largi ale muncitorilor și țăranilor tineri" 
Sub îndrumarea partidului, U T.C. a găsit într-adevăr mi jloace 
eficiente de a se adresa permanent tineretului. Printre acestea, 
un roi important a revenit presei. In cele două decenii de acti
vitate ilegală, Uniunea Tineretfflui Comunist a editat nume
roase reviste și ziare, centrale și locale, tipărite, dactilografiate 
sau scrise de mină, care se adresau celor mai diferite categorii 
de cititori : tineri muncitori, tineri de la sate, elevi și studenți, 
tineri intelectuali, ostași Alături de presa P.C.R și publicațiile 
democratice, presa editată de U.T.C a militat pentru mobili
zarea tineretului în lupta împotriva exploatării, împotriva fas
cizării țării și a războiului, pentru libertate socială și națională

RECONSTRUCȚIA - 
o pagină de epopee

Tn tot ce s-a construit pe pămîntul țării, pe 
marile șantiere, în toate uzinele, în orașe și 
sate se află încorporate și eforturile generației 
tinere, care a dat dovadă de devotament și 
eroism în muncă. Au intrat în cartea de aur a 
patriei faptele de muncă alș zecilor de mii de 
tineri care au lucrat pe marile șantiere națio
nale Agnita-Botorca, Salva-Vișeu Bumbești-Li- 
vezeni, Lunca Prutului etc. Alte zeci de mii de 
tineri au muncit cu dăruire la înălțarea unor

mari combinate, cum sînt cele de la Brazi, Cra
iova, Oradea, complexele petrochimice din 
Moldova și de la Tg. Mureș, hidrocentrala de 
la Bistrița, la construirea unor cartiere de lo
cuințe. Prezența tineretului pe șantierele recon

strucției și construcției țării a durat tradiția 
nobilă a muncii voluntar-patriotice, a partici
pării tinerești și entuziaste la edificarea socia
listă a României.

spre o lume nouă și au însușit 
în mai mare măsură decît noi, 
uteciștii, în mai mulți ani de 
ilegalitate și de 1 închisoare, ex
periența luptei împotriva celor 
ce negau dreptul oamenilor de 
a o construi.

Devotamentul față de partid 
ca atare se răsfrîngea și asupra 
celor ce purtau personal răs
punderea pentru destinul său și 
al întregului popor. Nemărginit 
era, de exemplu, devotamentul 
acelor uteciste care se ofereau 
de bună voie să facă parte din 
rindul așa-ziselor „tehnice". Ele 
își părăseau casa, părinții, ru
peau toate legăturile cu cei 
dragi, se ilegalizau într-o izo
lare totală pentru a putea în
deplini funcția de om de legă
tură și de apărare personală, 
totodată, a cadrelor de răspun
dere. Și n-ar fi putut-o face 
dacă n-ar fi fost convinse că 
oricînd, același cadru de partid, 
arestat, torturat, le va apăra, 
cum s-a întîmplat de atîtea ori, 
tot cu prețul vieții sale care, în 
astfel de situații, înceta să mai 
valoreze mai mult decît a lor.

Reprezentanți 
di tineretului in toruri 

ale mișcării 
revoluționare

• Delegați ai tinerilor 
muncitori au făcut parte din 
organele de conducere a 
numeroase greve organizate 
în diferite orașe ale țării.

• 40 de reprezentanți ai 
tinerilor muncitori activau 
in comitetul de fabrică de 
la atelierele „Grivița" Bucu
rești.
• Reprezentanții tineretu

lui român au luat parte la 
Congresul mondial antifas
cist al studenților de Ia 
Bruxelles (1934), Congresul 
internațional al scriitorilor 
pentru apărarea culturii de 
la Paris (1935), Congresul 
mondial al tineretului pen
tru pace de la Geneva (1936), 
Conferința pentru pace a 
tineretului din țările Euro
pei ceptrale de Ia Praga 
(1938), Congresul internațio
nal pentru pace al tineretu
lui de la New York (1938).

Tinerii comuniști, patriot! au dovedit prin fapte eroice dra
gostea lor față de patrie și partid, aflîndu-se, alături de co
muniști, în primele rînduri ale participanților la insurecția ar
mată din august 1944. „Neclintite sub ploaia de gloanțe, bom
be ucigătoare ce se abateau asupra Capitalei — scria ziarul 
LUPTĂTORUL, organ al Comitetului județean P.C.R. Ilfov — 
gărzile tineretului au luptat fără șovăială alături de armata 
română".

Totul pentru front, 
totul pentru victorie

EROICA LUPTĂ
A DOUĂ REGIMENTE DE RECRUȚI
Avântul trupelor deh Ploești » respins
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La chemarea partidului, U.T.C. a organizat trimiterea de vo
luntari pe front. Peste 1 500 de activiști ai U.T.C. au plecat 
voluntari împreună cu mii și mii de tineri, în acea perioadă în 
războiul antifascist ; în același timp, sute de mii de tineri lup
tau ca ostași în unitățile armatei române.

„Pentru merite 
de seamă în construcția 

socialismului"
Demnă de glorioasele sale tradiții de luptă dobîndite sub 

steagul partidului, în anii construcției socialismului, U.T.C. — 
avînd conștiința rolului de organizație revoluționară a tinere
tului, pe care îl deține în viața social-politico a țării — a di
namizat elanul și capacitatea creatoare a tuturor tinerilor, 
mobilizîndu-i să contribuie, alături de întregul popor, la în
făptuirea marilor obiective stabilite de partid. Ca semn de

• „Zecile de mii de tineri 
muncitori din capitală care 
au manifestat joi alături de 
muncitorii vîrstnici, moțiu
nile votate de tineri în întrea
ga țară — tineri din universi
tăți și școli, tineri de la sate 
— întregul tineret al țării cere 
un guvern al Frontului Na
țional DemOcraf. („Scînteia 
tineretului", 5 februarie 1945)

• „Uniunea Tineretului 
Comunist dă tot sprijinul său 
guvernului de concentrare 
democratică condus de dr. 
Petru Groza pentru lichida
rea tuturor resturilor fasciste, 
participarea cu hotărîre ală
turi de Aliați la războiul de 
nimicire a Germaniei nitleris- 
te, îngrijirea de toate nevoi
le și drepturile economice, 
culturale, sanitare și politice 

• ale tineretului și în toate ac
țiunile și măsurile sale' demo- 
cratice. Pentru a asigura acest 
sprijin în mod concret, mem
brii Uniunii Tineretului Co
munist să pornească, mohiti- 
zînd tineretul, fără întîrziere, 
la mărirea efortului pentru ri
dicarea producției, asigurarea 
însămînțărilor și refacerea 
întregii țări." (Hotărîrea C.C. 
al U.T.C. din 14 martie 1945).

înaltă prețuire a contribuției aduse la lupta revoluționară a 
oamenilor muncii, la făurirea orînduirii socialiste, Uniunea Ti
neretului Comunist a fost decorată prin hotărîri de partid și 
de stat cu înaltele ordine „PENTRU APĂRAREA PATRIEI" CLASA 
I și „STEAUA REPUBLICII" CLASA I. Strălucind pe drapelul 
organizației noastre revoluționare, aceste distincții simbolizea
ză lupta și munca eroică a tinerei generații.



A fi membru a!
Definindu-se prin obiectivele sale educative de ansam

blu, prin înaltele scopuri pe care și le propune în raport cu 
cerințele societății noastre, Uniunea Tineretului Comunist 
se definește, în același timp, și prin cei ce alcătuiesc rîn- 
durile sale, prin calitățile și trăsăturile membrilor săi.

A fi membru al Uniunii Tineretului Comunist, a fi deci 
utecist, este dintotdeauna sinonim cu a te dărui fără re
zerve, cu întregul devotament, slujirii cauzei partidului, în
făptuirii idealurilor de prosperitate ale poporului nostru. 
Astăzi, mai mult ca oricînd, aceasta înseamnă a te angaja 
plenar, cu sentimentul și satisfacția participării creatoare în 

eforturile întregii națiuni pentru construirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Despre aceste mari responsabilități puse de organizația 
noastră în fața membrilor săi ne vorbesc în rîndurile de 
mai jos chiar cîțiva dintre cei ce poartă titlul de utecist.

® Trup și suflet dăruit
idealurilor partidului

Prin definiție, un tînăr este o personalitate în plină formare, 
călăuzit in tot ceea ce face de dorința afirmării plenare a capa
cităților sale intelectuale, morale, de voință, vizînd în perspec- 
' iva întregii vieți țelurile cele mai înalte și cele mai nobile 
aspirații. Creștem, ca membri ai organizației revoluționare, în 
spiritul înaltelor principii și idealuri ale Partidului Comunist 
Român, dăruiți cauzei înălțării patriei pe noi culmi ale progre
sului și civilizației. La vîrsta cristalizărilor, a marilor acumulări 
de cunoștințe, de cultură, ne pregătim să fim în cel mai deplin 
mod utili, integrați, după anii de învățătură, cu o misiune anume 
la locul de muncă, în procesul de făurire a bunurilor materiale 
și spirituale necesare edificării societății socialiste multilateral 
dezvoltate în țara noastră. A învăța, cu rîvnă, cu pasiune, într-o 
neîntreruptă competiție cu,.tine însuți, formîndu-ți o solidă plat
formă de lansare către mari realizări ale tale ca om, în folosul 
patriei socialiste și al poporului din rîndurile căruia te-ai ridi
cat — iată ce consider esențial pentru tînărul care parcurge anii 
uceniciei școlare. Vîrsta tînără nu exclude, fără îndoială, marile 
succese și aiirmări, consacrarea ca valoare. Dar ea este posibilă 
numai dacă izvorăște dintr-o neobosită nemulțumire zilnică față 
de ceea ce ai realizat, căutînd să faci încă ceva, mai mult, din 
pasiunea autodepășirii, însoțită de elanul de a fi printre cei 
dintîi, printre cei mai buni. In echipa de elevi români care au 
participat la concursul internațional de matematică din 1970, de 
la Budapesta, am avut satisfacția de a fi deținătorul unui pre
miu II și eram cel mai tînăr dintre laureații acestui premiu, în- 
tr-un grup care a dovedit o pregătire omogenă, în ansamblu 
superioară, obținînd, prin cele 7 premii II și III, unul din pri
mele locuri între cele 14 țări reprezentate la competiție. De aici 
mai ales, din această împrejurare în care m-am verificat multi
lateral, am înțeles că este întotdeauna necesară competiția cu 
mine însumi ca și raportarea la cei mai buni dintre noi, pentru 
propria mea maturizare, pentru a mă achita cu cinste de dato
riile față de societate.

RADU GOLOGAN
elev în calasa a XH-a a Liceului nr. 1, Brașov

_________________________________________________

■ 2 418 333
Această cifră reprezintă efectivul organizației noastre in 

irezent. De remarcat că numai în perioada aprilie 1966_
lecembrie 1970 in rîndurile organizației au intrat mai mult 
le jumătate din numărul actual al membrilor.

ÎN ACEASTA CIFRA GLOBALA, TINERII SÎNT 
GRUPAȚI ASTFEL :

DUPĂ PROFESII
muncitori și maiștri 769 093
țărani 398 021
elevi 859 296
studenți 103 436
ingineri și tehnicieni 62 918
profesori și învățători 53 803

DUPĂ SEX
băieți
fete

DUPĂ VÎRSTA
între 14—20 ani
între 21—26 ani
peste 26 ani

DUPĂ NAȚIONALITATE

români
maghiari
germani
alte naționalități

DUPĂ studii

1 347 857
1 070 476

1 371 928 
863 490 
182 915

2 173 014
192 140

34 295
18 884

absolvenți ai școlii generale 1 196 573
absolvenți de liceu și școli echivalente 278 148
absolvenți ai invățămintuiui superior 70 338

UNIUNEA TINERETULUI COMUNIST CUPRINDE :

76 712 organizații de bază
6 775 organizații pe unități
2 694 organizații pe comune

188 organizații orășenești
46 organizații municipale
40 organizații județene

(inclusiv cea a muncipiului București).

® Un militant înflăcărat, 
un promotor al noului

Fără să încerc o definiție mai cuprinzătoare a calității de 
utecist, definiție care presupune o bogată suită de trăsături, aș 
reține printre cele mai semnificative atribute spiritul de iniția
tivă și căutare, dorința permanentă de perfecționare. Pentru for
marea personalității, pentru împlinirea așteptărilor care, neîndo
ielnic, îl animă pe fiecare tînăr aceste trăsături devin adevărate 
comandamente, în măsură să-i asigure acele trepte de ascensiune 
la care aspiră. In ceea ce mă privește, această apreciere a cali
tății de utecist, de tînăr, este rodul unei experiențe personale 
acumulate pe parcursul mai multor ani. O să-mi permit de aceea 
să consemnez cîteva din datele acestei experiențe, începute 
o dată cu momentul în care am devenit muncitor la Combinatul 
chimic. Este vorba de pasiunea pentru inovații. Pînă acum am 
șapte inovații aplicate, alte două fiind într-o etapă avansată de 
elaborare. Valoarea economiilor realizate prin aplicarea lor se 
cifrează la aproape un milion de lei. Explicația se află, bineîn
țeles, în acea dorință permanentă de a căuta neobosit noul. Dar 
nu numai atît. Aceste reușite cred că au fost în aceeași măsură 
expresia înțelegerii unor necesități ale procesului de producție 
’a care particip, a unor nevoi ce se cereau rezolvate. Pentru 
mine, inovațiile semnifică pașii pe care i-am făcut deja pe calea 
unei perfecționări resimțite încă din clipa în care am intrat în 
producție. Satisfacția intimă prilejuită de aceste realizări a fost 
și mai mare constatînd ecoul pe care ele l-au trezit în rîndul 
tovarășilor mei de muncă și organizație. Mi s-a încredințat man
datul de a fi secretarul organizației U.T.C. de la sectorul lăcă- 
tușerie. Sînt posesorul insignei de fruntaș printre inovatori. Con
duc o echipă de lăcătuși. Și, mai presus de toate acestea, ră- 
mîne satisfacția că, prin toate eforturile mele, mă străduiesc 
să-mi perfecționez continuu cunoștințele, să-mi formez un larg 
orizont, atît profesional, cît și politic, așa cum ne învață orga
nizația noastră.

ION CHISER
Combinatul chimic-Craiova

• Să-ți îmbogățești necontenit 
profilul ideologic, spiritual

Calitatea de utecist, de membru al unei organizații care nu
mără două milioane și jumătate de tineri, se întreține prin satis
facția nțuncii exemplare. Organizațiile U.T.C. se afirmă tot mai 
prestigios, stimulîhd inițiative și oferind cadrul de afirmare fie
cărui tînăr. Există, cu alte cuvinte, climatul necesar conturării 
personalității*  în raport cu vîrsta. Mă gîndesc, limitînd referirile 
mele la domeniul culturii, că poate niciodată ca astăzi organi
zațiile U.T.C. nu au dispus de atîtea mijloace eficiente pentru 
educația tinerilor. A devenit o realitate ca, prin mijlocirea 
organizațiilor U.T.C. să' se deschidă expoziții școlare pentru 
artiștii plastici amatori, cu etape de selecție pînă la nivelul 
țării ; se desfășoară concursuri și spectacole cultural-artistice stu
dențești, festivaluri interjudețene și altele. In județul Mureș 
există o inițiativă pe care o cunosc deoarece nu sînt străin de 
mersul ei : organizațiile U.T.C. din mediul sătesc au fost antre
nate într-o amplă operație de culegere a folclorului, publicîn- 
du-se un volum de literatură populară. Scriitorii sînt invitați în 
mijlocul tinerilor, cartea se răspîndește prin intermediul unor 
tineri competenți, însărcinați de organizație să cultive pasiunea 
pentru citit. Sînt lucruri pe care de asemenea le cunosc din 
experiență proprie, din contactul meu permanent cu organiza
țiile U.T.C., din activitatea organizației mele însăși, în care am 
avut posibilitatea să mă afirm ca utecist și poet în același timp. 
Nu îmi pot închipui că, tînăr fiind, aș putea rămîne izolat de 
aceste realități care conferă activității U.T.C. un plus de atrac- 
tivitate, un plus de eficiență. Și poate înainte de toate cadrul 
cel mai propice pentru împlinirea oricăror aspirații intelectuale. 
Interesul pentru cultură și artă, pentru tezaurul nostru artistic 
nu se poate naște involuntar. Organizația tineretului s-a dove
dit în măsură să satisfacă aceste pretenții, militînd neobosită 
pentru înfăptuirea politicii partidului în toate domeniile.

ELEKES FERENC
poet 

Tîrgu-Mureș

• Integrare deplină în viața 
și eforturile colectivului

Lotul baraj al șantierului energo-montaj este un punct cheie 
pe harta construcției de la Porțile de Fier. în ultima vreme, 
evenimentul care a marcat eforturile noastre a fost cel al înde
plinirii unei sarcini de mare răspundere : încheierea operației de 
montare a pieselor înglobate. Recunoscută ca foarte dificilă, mi
siunea muncitorilor de la acest obiectiv a fost finalizată cu 
succes. Deși termenul de lucru era de șase luni, operația a fost 
terminată după numai două luni și jumătate de muncă efectivă. 
Și aceasta, în condițiile în care montarea în baraj a celor 600 
tone de construcții metalice, trebuia făcută cu o precizie mili
metrică, pe un spațiu măsurînd zeci de metri în lățime și înăl
țime, Amintesc de acest fapt de muncă deoarece el mi se pare 
o probă elocventă pentru ceea ce înseamnă a fi utecist. Un 
amănunt aș vrea să precizez, fie și numai în treacăt : din numă
rul de 80 de muncitori cîți au participat la această operație, 
70 sînt membri ai organizației U.T.C. în asemenea condiții, 
acțiunea în cauză s-a identificat cu o acțiune a organizației 
U.T.C. Explicînd resorturile care au condus la reușită, acest fapt 
capătă o greutate decisivă. Ea nu era posibil să se realizeze, așa 
cum am arătat, fără ca pe tot parcursul acțiunii, fiecare tînăr 
să nu fi fost însuflețit de convingerea că participarea lui este 
necesară, că integrarea sa deplină și activă în fluxul elanului 
colectiv este singura premisă viabilă a îndeplinirii sarcinii încre
dințate colectivului. Iată de ce am evocat felul în care a decurs 
operația de montare a pieselor înglobate. Pentru a-mi exprima 
credința că una din trăsăturile esențiale care definesc profilul 
unui utecist este și aceea a conștiinței că fieoare în parte trebuie 
să răspundă cu totală dăruire chemării de a fi părtaș la efor
turile generale. Aceasta înseamnă să-și cucerească prin fapte 
dreptul de a-și spune sieși și tovarășilor săi de muncă și orga
nizație : și eu sînt unul dintre autorii acestui succes !

Ing. ION DOBRE
Șantierul energo-montaj „Porțile de Fier"

• Exemplu de conduită civică, 
de etică socialistă

Au fost atunci, în primăvara anului 1970, momente de drama
tică și dificilă încercare în luptă cu furia devastatoare a puhoa
ielor, apoi pentru înlăturarea consecințelor catastrofale de la 
inundațiile din luna mai. Iar dacă am învins, o dată cu întreaga 
țară, aici, în orașul Sighișoara, ca și în întreprinderea în care 
lucrăm, aceasta se datorește faptului, că solidari cu noi înșine, 
cu oamenii de toate vîrstele și profesiile, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, am acționat cu devotament și curaj 
neprecupețit, prin muncă racordată la necesitățile momentului, în 
schimburi prelungite, ore, zile și săptămîni la rînd, cu sentimen
tul frăției, cu conștiința datoriilor cetățenești. Aceștia sîntem, ca 
tineri, și ca uteciști, strîns uniți, înfrățiți pe baza acelorași aspi
rații și idealuri în lupta pentru fericirea și bunăstarea întregului 
popor, pentru progresul și înflorirea patriei, cauze cărora ne-am 
dedicat cu tot devotamentul.

Am știut în acele zile că avem ceva de făcut, am înțeles rapid 
ce trebuie să facem, și am acționat fără ezitare. Răspunsul nos
tru la necesitate a însemnat muncă 10—12 ore și chiar mai 
mult, într-o fabrică de trei ori inundată, care trebuia să contri
buie prin producția sa la cerințele crescute de materiale de con
strucție, de țigle, de cărămizi. în lunile anului 1970, noi am 
recuperat pierderile, fabrica și-a îndeplinit angajamentele supli
mentare de producție, iar acest lucru a fost posibil și pentru că 
tinerii au manifestat în clipele acelea o impresionantă dăruire 
de sine, muncind cu abnegația și spiritul de sacrificiu pe care îl 
cere o asemenea împrejurare.

Este un prețios învățămînt pe care noi ne-am străduit să-l 
preluăm din acele zile și să-l aplicăm întotdeauna, în întreaga 
viață de organizație, pentru ca fiecare din noi să devină un par
ticipant activ și un inițiator al tuturor activităților noastre.

GHEORGHE ROTARU
lăcătuș mecanic

Fabrica „7 Noiembrie" — Sighișoara

Un fapt pe cît de firesc 
in coordonatele sale cotidi
ene, pe atit de elocvent 
prin semnificațiile pe care 
Ie dezvăluie: IN PERIOADA 
DINTRE ULTIMUL CON
GRES AL U.T.C. ȘI CEL 
DE ASTAZI 300.000 DE 
MEMBRI AI ORGANIZA
ȚIEI AU FOST PRIMIȚI IN 
RÎNDURILE PARTIDULUI. 
Cifrele exprimă, ca întot
deauna, o realitate incon
testabilă. fără să reliefeze 
însă și amănuntele care o 
compun, elementele fără de 
de care n-ar fi posibilă ima
ginea de ansamblu. în ca
zul acesta, dincolo de o 
cifră care convinge și așa, se 
pot ușor întrevedea cel puțin 
trei argumente care se con
stituie în părți componente 
ale unui întreg unitar.

Se poate afirma, mai în- 
tîi, pe deplin întemeiat, că 
organizația U.T.C. este as
tăzi cu adevărat REZERVA 
DE CADRE A PARTIDU
LUI, PRINCIPALA SA RE
ZERVA, după cum insuși 
Statutul partidului o cere. 
De-a lungul întregii sale 
activități, prin cele mai 
bune eforturi și rezultate 
ale sale, Uniunea Tinere
tului Comunist s-a dovedit 
întotdeauna ajutorul de nă
dejde al partidului in EDU
CAREA COMUNISTĂ A

TINERETULUI, ÎN MOBI
LIZAREA LUI LA LUPTA 
ÎNTREGULUI POPOR PEN
TRU DEZVOLTAREA MUL
TILATERALA A SOCIETĂ
ȚII NOASTRE SOCIALISTE. 
In felul acesta U.T.C. se 
prezintă astăzi, la cel de 
al nouălea Congres al său,

ordonează Uniunea Tinere
tului Comunist fiecare ac
țiune de pregătire pentru 
muncă și viață a tinărului, 
așezind la loc de frunte în
tre îndatoririle sale pe a- 
ceea de a MILITA ACTIV, 
FARA să precupețească NICI UN EFORT,

Acei tineri 
care au devenit

membri de partid
ca o organizație ajunsă pe 
treapta cea mai înaltă a 
propriei sale maturități, ce 
poate raporta cu justificată 
mindrie că și-a îndeplinit 
una din marile datorii po
litice.

Pentru a ajunge aici, la 
acest moment de bilanț 
fructuos, organizația noas
tră s-a confruntat perma
nent cu propriile sale exi
gențe de ordin politic, pu- 
nînd la baza întregii sale 
activități educative ideea că 
cel mai înalt titlu de cinste 
pentru un utecist este acor
darea calității de comunist. 
Acestui scop nobil își sub-

PENTRU ÎNFĂPTUIREA 
POLITICII PARTIDULUI. 
Un asemenea proces, înde
lungat și dificil, începe incă 
din primele momente ale 
cunoștinței tinărului cu ca
litatea de membru al U.T.C., 
incă din clipa în care orga
nizația votează pentru pri
mirea lui, pină cînd aceeași 
organizație consideră că a 
atins gradul de pregătire ne
cesar pentru a-1 recomanda 
primirii in partid.

însfîrșit, însă nu în ulti
mul rînd, prin plecarea ce
lor mai buni dintre mem
brii organizației U.T.C. nu 
înseamnă de loc că organi

zația pierde în trăinicie, că 
devine mai puțin activă. Cei 
390.000 de tineri recoman
dați de U.T.C. și primiți în 
rîndurile partidului ofe:ă. 
dimpotrivă, argumentul că 
organizația noastră a deve
nit poate de tot atîtea ori 
mai puternică. Acei tineri 
care au devenit membri de 
partid rămin in continuare 
în organizațiile lor U.T.C., 
desfășurindu-și mai departe 
activitatea de bază acolo. 
Iar acesta nu este decit. 
răspunsul la dorințele ex
primate chiar de tineri, pe 
care nu o dată am avut 
prilejul să-i auzim mărtu
risind că vor, în această 
nouă calitate a lor, să se 
achite măcar de o parte din 
datoriile pe care le au față 
de organizația în care au 
crescut și și-au făcut uce
nicia revoluționară. în felul 
acesta, bucurindu-se încă o 
vreme de sprijinul și par
ticiparea lor competentă, or
ganizația noastră iși adaugă 
in permanență la atributele 
energiei și entuziasmului, 
proprii vîrstei, pe cele ale 
maturității, profunzimii și 
experienței. încă o dovadă, 
dacă mai era nevoie, că 
organizația U.T.C. se înfăți
șează astăzi, la cel mai 
înalt forum al tinereții, mai 
puternică decit oricînd.

...Oamenii din sat o știu 
pe ANA BODESCU. La 
școală, profesorii i-au cdn- 
semnat numele și în cata
log, printre cei mai buni 
elevi din clasa a X-a a sec
ției fără frecvență. Dar a- 
colo, pe meleagurile blstri- 
țene și năsăudene, mulți o 
cunosc pe această tinără 
țărancă și ca „Mireasa", din 
spectacolele valorosului an
samblu folcloric local „Nun
ta de pe Salva", în vara 
luț 1970, am intilnit-o pe 
scenele Litoralului, la Festi
valul cîntecului, dansului și 
portului popular, iar în de
cembrie, la puțină vreme 
după ce fusese sărbătorită 
pentru împlinirea vîrstei de 
18 ani, in prezidiul confe
rinței organizației județene 
Bistrița-Năsăud a U.T.C.

In 1961, pășea pe poarta 
Combinatului chimic din ora
șul Victoria. Era numit, prin 
derogare, șef de serviciu la 
„A.T.M.", in 1964. Azi, bilan
țul activității lui KURT 
BRECKNER consemnează 15 
inovații, dintre care două 
propuse ca invenții. Este în 
același timp autorul a nume
roase articole în reviste de 
specialitate, participant la e- 
laborarea a două tratate. De 
numele său se leagă foarte 
multe din măsurile întreprin
se in ultima vreme in combi
nat pentru dotarea ateliere
lor și laboratoarelor cu dis
pozitive și sisteme de auto
matizare. Una din cercetările 
sale mai recente, în legătură 
cu sistemul de dozare auto
mată pentru componenții li
chizi, aduce economii in va
loare de 80 000 lei, eliminînd 
importul.

In luna iunie a anului tre
cut, printr-o hotărire a Se
cretariatului C.C. al U.T.C., 
s-a acordat Diploma de O- 
noare a Comitetului Central 
al U.T.C. unui număr de 563 
de tineri care s-au remarcat 
in bătălia de pe frontul ape
lor din mai '70. Printre ei se 
afla și tînăra GICA HARI- 
TON din comuna Golăești — 
județul Iași. S-a constituit 
atunci o echipă de 38 de ti
neri care, printr-un efort plin 
de abnegație, zi și noapte, a 
reușit să salveze din calea a- 
pelor dezlănțuite ale Jijiei 
importante bunuri materiale 
și vieți omenești, a salvat de 
la inec turmele de oi ale coo
perativei agricole, a contri
buit Ia ridicarea unui baraj 
protector împotriva amenin
țării revărsării apelor. Iniția
tiva acestei acțiuni a aparți
nut utecistei Gica Hariton.

Toamna trecută, ANTON 
BAROTI, inginerul șef al 
cooperativei „Steagul roșu", 
din Slobozia Mindra. județul 
Teleorman, mărturisea că 
munca pe care și-a ales-o, 
deși l-a indepărtat de locurile 
natale, n-a fost niciodată in 
măsură să-i plictisească. Ab
solvind in 1968 Institutul a- 
gronomic din Timișoara, gin- 
dea să se reîntoarcă poate în 
locurile din care plecase, în 
preajma Careilor. Dar au tre
cut aproape 4 ani de atunci 
și tânărul inginer a continuat 
să muncească în Teleorman, 
împreună cu soția, intre oa
meni pe care i-a îndrăgit, pe 
cîmpuri pe care le vrea din 
ce în ce mai rodnice, cu re
colte bogate și prin contribu
ția lui. Nimic mai firesc : un 
utecist este și rămîne întot
deauna acolo unde e nevoie 
de el.



• în ultimul an al cincinalului pentru a realiza producția echivalentă a întregului an 1938, am 
avut nevoie doar de 22 de zile ; în industria chimică — 5 zile ; în ramura energiei electrice și ter
mice — 6 zile ; în construcția de mașini — 8 zile ; în siderurgie — 16 zile ; în industria ușoară — 
26 zile.

• în anii cincinalului au fost construite la orașe și sate 

aproape 660 mii locuințe din care 344 mii din fondurile sta
tului sau cu credite acordate de stat, astfel că peste 2 milioa
ne de persoane s-au mutat în locuințe noi.

• Memoria șantierelor: în perioada 1966—1970 investițiile din fondurile centralizate ale sta
tului, în valoare de peste 289 miliarde lei depășesc nivelul investițiilor din perioada celor zece ani 
precedent!.

în acest interval au fost date în exploatare circa 1 500 capacități și obiective principale in
dustriale.
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PENTRU CREȘTEREA 
CALITATIVĂ A PRODUCȚIEI

: Aproape jumătate din cei 
peste 3,4 milioane de munci
tori din întreprinderile noas
tre sint tineri, salariați sub 
30 de ani. Avem astăzi secții, 
colective de muncă alcătuite, 
in majoritate din lucrători 
sub această virstă, avem u- 
zine întregi ce le putem numi 
fără rezervă ..uzine de tine
ret". Aceasta nu face decît 
să considerăm cu atit mai 
firească intensificarea acțiu
nilor in sprijinul producției 
pentru tinerii - din fabrici 
din uzine, să încercăm o re
trospectivă nu atit cifrică ci 
mai ales faptică a ideilor iz- 
vorite din dorința substanția- 
lizării prezenței tinerilor pe 
coordonatele cele mai im
portante ale producției. Sint 
numeroase șl extrem de di
verse inițiativele organizației 
intrate in patrimoniul expe
rienței îndeosebi după con
ferința pe țară a Uniunii Ti
neretului Comunist. Unele 
dintre ele vizează nemijlocit 
participarea tinerilor la rea
lizarea sarcinilor de produc
ție. Așa sint acțiunile în 
sprijiniți cunoașterii planului 
de producție, intensificării 
participării tinerilor la rezol
varea problemelor legate de 
bunul mers .al lucrurilor la 
locul de muncă. întilnirile cu 
specialiștii, cu conducători ai 
proceselor de producție au 
devenit tradiționale. Raidu-
rile-anchetă privind modul
cum tinerii își îndeplinesc 
normele, de asemenea. Gaze
tele .Tineretul și producția", 
înființate în peste 300 de în
treprinderi din tară reprezin
tă un mijloc eficient în slu
jirea acestui scop. într-o se
rie de județe si municipii 
(București. Brăila. Caraș- 
Severin. Sibiu. Sălaj. Iași) au 
fost create formațiuni de lu
cru ale tineretului. Sint nu
meroase secțiile de producție 
in județele Constanța, Pra
hova, Tlfov, Buzău, unde ti
nerii au luat in îngrijire uti
laje. mașini-unelte. agregate, 
stimuli nd astfel interesul ge
neral pentru întreținerea a- 
cestora. creînd posibilitatea 
creșterii producției pe seama 
Încărcării corespunzătoare a 
mașinilor aducind o contri
buție însemnată la ridicarea 
eficienței economice a activi
tății productive. „Cel mai or
ganizat loc de muncă, cea mai 

îngrijită mașină și compor
tare exemplară în producție" 
inițiativă ce și-a dovedit mai 
intîi utilitatea in întreprinde
rile din județele Brașov și 
Prahova a căjoătat în prezent 
o arie mare da răspindire. 
Dezbaterile pe teme de stric
tă utilitate cum sint folosi
rea utilajului la capacitatea 
maiimă, importanța reali
zării ritmice a planului, în
deplinirea normelor de pro
ducție, locul și rolul specia-' 
tistului în producție( au in
trat în practica curentă a

• în universul produc
ției zeci de inițiative, for
me proprii de intervenție 
ale organizației U.T.C. 
pentru amplificarea par
ticipării tinerilor la reali
zarea exemplară a pla
nului.

• „Milimetri în instan
ță" una din numeroasele 
acțiuni cu larg ecou în 
întreaga țară pentru re
ducerea consumului de

metal.

• Disciplina — sub re
flectorul exigenței.

• Totul începe prin cu
noașterea exactă de către 
fiecare tînăr a sarcinilor 
ce-i revin

numeroase organizații de 
bază.

Un capitol aparte pe agen
da de lucru a organizațiilor 
U.T.C. din întreprinderi in
dustriale — disciplina. Foarte 
firesc. Integrarea cit mai ra
pidă in rigorile disciplinei 
muncitorești a tuturor celor 
ce îmbracă salopeta uzinei 
este o necesitate stringentă 
impusă de exigențele supe
rioare ale producției mo
derne. Merită apreciat faptul 
că un număr foarte mare de 
organizații s-au dovedit pre

ocupate de consolidarea dis
ciplinei la locul de muncă, 
folosind în activitatea lor 
forme de largă circulație în 
întreaga țară cum sint : 
..Fiecare minut folosit cu va
loare maximă pentru pro
ducție'', „Minutul acuză, mi
nutul felicită", „Cu microfo
nul printre intîrziați", raidu
rile în schimburile de noapte 
„procesul indisciplinatilor". 
gazetele satirice, reflectorul 

' tineretului, emisiunile la 
' stații de radioamplificare. • 
concursul „cel mai curat loc ț 
de muncă".

Am consemnat de-a lungul 
ultimilor ani acțiuni de pu
ternic ecou in rîndul tineri
lor privind îmbunătățirea ca
lității produselor, economisi
rea de materii prime și ma
teriale, îndeosebi de metal, 
prevenirea și înlăturarea re
buturilor. „Vitrina calității" 
este astăzi prezentă în peste 
300 de întreprinderi, acțiunea 
„Marca fabricii — prestigiul 
nostru" este răspindită în 
județele Maramureș. Ialo
mița, Mehedinți, Timiș și Si
biu. „Milimetri în instanță", 
inițiativa tinerilor de la U- 
zinele Vulcan București. a 
fost preluată și aplicată în 
multe alte întreprinderi, 
„Proces rebuturilor", acțiune 
izvorîtă din dorința utecisti- 
lor de la Uzina 1 Mai Plo
iești de a contribui la elimi
narea rebuturilor din fabri
cație. dă bune rezultate. în 
județul Brașov au fost orga
nizate gruoe de studiu în 
vederea găsirii unor noi so
luții de reducere a consumu
rilor specifice de metal, la 
Uzina mecanică fină Sinaia 
este instituit concursul pen
tru cea mai bună soluție teh
nică. Cu un an în urmă am 
salutat apariția la Sibiu a 
inițiativei ce-si pronune să 
stimuleze interesul pentru 
noutatea tehnică, cuprinderea 
cît mai largă a tinerilor în 
mișcarea de inovații și rațio
nalizări.

Așadar, un complex de ac
țiuni, din ce în ce mai nu
meroase cu un grad superior 
de eficiență, racordate, după 
cum lesne se poate observa. 
Ia cefe mal actuale semnale 
ale producției, la cerințele 
prezente și de perspectivă ale 
creșterii eficienței in econo
mie.

Congresul al IX-lea al U- 
niunii Tineretului Comunist 
are posibilitatea să remarce 
prezența avîntată în am
bianța schelelor, munca 
densă, contribuția pe care 
tineretul și-a adus-o în a- 
cești ani la înălțarea mari
lor construcții ale cincinalu
lui. . Mai mult ca orieînd, 
șantierele s-au dovedit tere
nul de afirmare a disponibi
lităților, a pasiunii pentru 
muncă a tinerilor construc
tori. Mai mult ca orieînd 
preluînd și îmbogățind tra
dițiile activității în rîndul a- 
cestora. Uniunea Tineretului 
Comunist și-a amplificat și 
diversificat acțiunile Consa
crate educării muncitorești 
a tineretului, pentru antre
narea lui la îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor de 
plan. La îndemnul organiza
ției 20 de mii de tineri au 
pășit pe poarta șantierelor 
și mai tîrziu a fabricilor pre
luînd ștafeta meseriei de la
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Sevele pământului 
sint mai puternice
• 6 milioane cai putere exprimă forța globală a tractoarelor 

care lucrează pe ogoarele țării. In ultimii patru ani, numărul 
tinerilor ce au îmbrățișat meseria de mecanizator a crescut 
mult, ajungînd astăzi la peste 60.000. • Tineretul a lucrat activ 
la executarea a 861 ha sere și 2 277 ha solarii, la plantarea cu 
vie a 78.000 hectare și cu pomi fructiferi a 15.000 hectare. 
• Numărul specialiștilor care lucrează în cooperativele agri
cole a crescut în cincinalul trecut cu 3.878. Toți sînt tineri sub 
30 de ani. • Stațiunile de cercetare a agriculturii au fost 
mai judicios repartizate pe teritoriul țării. Tn cele 35 de unități 
de cercetare lucrează 208 tineri specialiști.

Patruzeci și opt de miliarde 
âu reprezentat investițiile și 
fondurile proprii materializate 
in agricultura țării în anii cin
cinalului trecut, perioadă fertilă 
și pentru munca tineretului al 
cărui bilanț se raportează azi în 
forumul organizației noastre. Iri
gații, desecări, ameliorări, meca
nizare. sere, eomplexe zootehni
ce, plantații de vii și pomi — 
tot atitea rubrici sub care s-au 
înscris zecile, sutele, miile de 
șantiere — acum obiective eco
nomice pe a căror realizare am
prentele tinerilor constructori, 
mecanizatori și lucrători pe o-

PE ȘANTIERELE
• Reînvierea unei viguroase tradiții — șan

tierele naționale ale tineretului pe marile 
construcții ale acestor ani.

• Șantierele naționale au adus un suflu nou 
în munca tinerilor, au imprimat valențe noi ca
pacității de intervenție a organizației U.T.C.

meșterii a căror semnături 
se află presărate în aproa
pe toate județele țării.

De doi ani, reînviind fla
căra unei viguroase tradi
ții, aprinsă cu peste două 
decenii în urmă, la Bum- 
bești-Livezeni. în incinta 
marilor construcții flutură 
drapelul șantierelor națio
nale ale tineretului. Salo
peta albastră de brigadier, 
poate fi întîlnită la Porțile 
de Fier, în codrul sistemului

goarele cooperatiste sau ale a- 
gricultufii de stat au fost și ră- 
min suficient de expresive.

Dar. concret, in răstimpul de 
la Congresul al VIII-lea, al 
U.T.C. unde i-am întilnit pe ti
nerii satului ? Plivind harta e- 
conomiei agrare a țării, ce de
numiri certe am putea așeza in 
dreptul efortului depus de cei 
aproape o jumătate de milion 
tineri ai satului ? I-am întilnit 
în inima cimpiei și pe terasele 
dealurilor asudind la încorpora
rea celor două milioane șapte 
sule de mii tone îngrășăminte 
fabricate in giganții Chimiei de

hidroenergetic și de navi
gație, la Lotru, în incinta 
complexului hidroenergetic, 
la Rogojelu, pe șantierul 
marii centrale termice, pe 
autostrada București — Pi
tești, la soseaua Miercurea 
Ciuc — Gheorqhieni, la ca
lea ferată de la Cîmpu- 
lung-Muscel. Ne-au devenit 
familiare în acest timp nu
mele lui Petre Mike, co
mandantul șantierului de la 
Porțile de Fier, Petre Gras, 

la Craiova, Turnu Măgurele, 
Tirgu Mureș. Făgăraș si Năvo
dari, la săparea canalelor insem- 
nind drumul cel nou, viguros și 
roditor al apei, către rădăcina 
plantelor. Adrese ? Zona nisipu
rilor dintre Calafat și Băilești. 
cele 48 de unități agricole din 
sudul Dobrogei, Cimpia Bărăga
nului cuprinsă între Călărași, 
Dor Mărunt si Fetești, intre Bră
ila, apa Șiretului și a Călmățu- 
iblui. in restul țârii, pe valea 
Crasnei in alte o sută și ceva de 
puncte geografice din Moldova, 
Banat. Crisana. Argeș. Maramu
reș unde au fost amenajate pen
tru irigații 578 000 hectare. I-am 
găsit în Insula Mare a Brăilei,

comandantul de la Lotru, 
al lui Constantin Dobro- 
mir comandantul Șantieru
lui național al tineretului 
de la Rogojelu și o dată 
cu ei a dtîtor alți bri
gadieri cărora faptele le 
înrămează chipul la pa
noul de onoare al con
structorilor. Experiența con
stituită în timpul parcurs 
demonstrează cu prisosință 
că organizarea șantierelor 
naționale a adus un suflu 
nou în munca tinerilor, a

in zona fostelor lacuri, bălți și 
stufărișuri din lunca Dunării și 
dih cimpia de vest indiguind și 
desecind. aducind astfel in cir
cuitul agricol 567 000 hectare pă- 
mint fertil — cel mai nou pă- 
mînt al țării. I-am întilnit la 
Almaj și Beharca, lingă Craiova, 
la Brazi lingă Ploiești, la Oradea 
și Mădăraș, la Slobozia și in al
te citeva zeci de localități, unde 
s-au construit cele 794 hectare 
de seră. Cu ei, cu tinerii, tie-am 
întilnit pe șantierele complexe
lor zootehnice. La Caracal. Băi
lești, Simnic. Brădești și Halin- 
ga, in Oltina, la Periș. Mihăi- 
lești. Brăila. Băicoi, Căzănesti, 
Giurgiu șl in numeroase alte lo

imprimat valențe noi capa
cității de intervenție a or
ganizației U.T.C.. de influ
ențare a atitudinii lor față 
de muncă.

în legătură cu desfășura
rea activității pe șantierele 
naționale ale tineretului gă
sim semnificativă aprecierea 
tovarășului Gheorghe Cocoș, 
directorul general al grupu
lui de șantiere de pe Lo
tru, pe care o transoriem : 
„De cînd au luat ființă de
tașamentul, brigăzile, echi-

curi in cimpia Munteniei, la 
Bocșa Română Arad. Beregsău, 
Gearmata, Oradea. Sibiu și in 
alte zeci și zeci de localități de 
pe intregUl cuprins al țării unde 
au fost realizate în anii cincina
lului trecut peste două sute ast
fel de obiective. Pe șantierul 
multora dintre ele — unități in 
care se realizează aproape două 
milioane porci, peste cinci mili
oane păsări si Întreaga produc
ție de berbecuți îngrășați — a 
fluturat steagul brigăzilor patrio
tice, s-au evidențiat tinerii con
structori al căror eșalon se ridică 
la aproape zece mii. în acești ani, 
pe aproape patruzeci de mii 
dintre ei i-am întilnit pregătin- 
du-se și, apoi, lucrind pe cele 
30 000 de tractoare și alte peste 
o sută de mii de mașini cu care 
agricultura a fost dotată. I-am 
întilnit in zonele forestiere ale 
tării contribuind la refacerea co
drilor de brazi șl fagi, contribu
ind la materializarea investiției 
de un miliard și jumătate lei. 
Alături de ceilalți lucrători ai 
satului, tinerii au muncit la re
facerea ceior aproape opt sute 
de mii de hectare distruse în 
primăvara trecută de puhoaiele 
revărsate, și-au legat numele de 
multe alte obiective economice 
realizate în agricultură.

...Aproape o jumătate de mi
lion de tineri ai satului s-au 
impus prin hărnicia, s-au mani
festat ca o prezență activă la în
tregirea tabloului de realizări 
cu care agricultura, satul in ge
neral încheie o perioadă : cinci
nalul 1966—1970 și începe alta ce 
se dorește și mai rodnică.

Răsfoind blocnotesul, încer- 
cind acum un itinerar al mun
cii tineretului, reținem numele 
citorva tineri aflați poate, înce- 
pînd din această dimineață, sub 
cupola unde se desfășoară lu
crările Congresului al IX-lea al 
Uniunii Tineretului Comunist.

NUrhele tinărului Marcel Hașu 
nu este necunoscut cititorilor. Cu 
un an în urmă îi semnalam 
prezența, și transcriam interven
ția sa bine gînditft, personală. în 
cadrul unei mese rotunde orga
nizată la Sibiu. Tema : prezen
ța tinerilor în mișcarea de ino
vații. N-arh spus atunci însă prea 
multe despre cel care vorbea, 
respectiv, despre cel pe care ne 
propunem să vi-1 prezentăm azi. 
De ce am amintit de prilejul 
cunoștinței noastre ? Pentru că 
despre Marcel Hașu ni se pare 
potrivit să vorbim doar în am

bianța atît de familiară lui, a 
inovației tehnice. Ucenic, apoi 
muncitor, azi tehnician, acdst 
băiat ascunde în sine o biogra
fie profesională nu chiar așa de 
ușor repetabilă la cei de vîrsta 
lui. Nii știu dacă meșterul ce l-a 
văzut aplecat ăshpra primei ino
vații, în anii de ucenicie, a intuft- 
în el pe căutătorul, pe îndrăgos-' 
titul de noutate. Fapt este că a- 
cum Marcel Hașu are în palma
resul său nu mâi puțin de 25 de 
inovații, dintre care o invenție 
brevetată (cu o economie anuală 
de 80 000 lei anual) iar alteia, a- 
plicată deja (eficiența economi
că — 26 000 lei), i se fac în pre
zent formele pentru brevetare. 
Invenția, după propria-i mărtu
risire a și fost ,,cea mai lucra
tă'*,  cu chinurile mai îndelungi 
dar și cu satisfacțiile cele mâi 
mari. Dar și rezultatul — de-â- 
dreptul spectaculos, încununează 
pe merit aceste frfimîntărl : pre
miul I la concursul tematic de 
inovații. Mobilul : Inovația redu
ce rebutul în cazul unor piese 
prelucrate sub 2 la sută față MARCEL HAȘU

de 50 la sută cît reprezintă 
nivelul existent anterior.

A pune punct unei asemenea 
creionări este întotdeâuna ino
portun. Nu ne îndoim însă că 
Marcel Hașu de la Uzina ..Balan
ța" Sibiu ne va da prilejul să 
adăugăm la cele spuse despre el 
și alte vești. Le așteptăm.

• în 1966, din Insula Mare a 
Brăilei au trecut Dunărea cele 
dintîi tone de porumb. Lâ capă
tul unui efort de trei ani, prime
le hectare — din cele 52 426, cît 
cuprinde bărăganul nou al țării — 
pînă atunci aflate sub împără
ția apelor au produs. Trei ani 
mai tîrziu — și de atunci în mod 
constant — insula a trimis în 
hambarul țării 210 milioane kilo
grame porumb și floarea-soarelui. 
dei ce îmbrățișaseră cea mai 
nouă meserie a țării : constructor 
hidrotehnic, pe care îi putem 
numi, uteciștii Radu Ifrim, 
Gheorghe Dragomir, Constantin 
Cîntea, Ion Alecu, Vasile Rîpa, 

Ion Vlad, Gheorghe Roman. Ni- 
colae Popescu au predat ștafeta 
celor o mie și ceva de tineri 
(peste 90 la sută din colectiv) 
care lucrează acum fertilul pă- 
mînt, lui Constantin Neacșu. Flo- 
rea Vacu, Vlad Ciobanu. Nicolae 
Țiripa...

— Prima inovație ?
— Nu-mi mai amintesc prea 

bine. O modificare la o schemă 
electrică mi se pare, tn acest fel 
devenind posibilă economisirea 
de materii prime.

— Următoarea ?
— Chiar vreți să le cunoașteți 

pe toate ?
Nu, de fapt nu voiam să no

tăm cu orice preț denumirea 
tehnică, cu lux de amănunte, a 
celor zece indvații ale tînărului 
nostru interlocutor, descoperit 
undeva printre utilajele moder
ne ale fabricii P.A.L. Voiam pur 
și simplu să încercăm o descifra
re a trecerii de la această primă 
inovație a inginerului Francisc FRANCISC LASZLO

Laszlo, realizată în vremea sta- 
giâturii, la puțin timp după in
trarea în funcțiune a fabricii, la 
cea mai recentă, des citată în 
cursul discuțiilor cu diferiți spe
cialiști din cadrul C.E.I.L.-Si- 
ghetul Mârmației. Am eșuat însă 
în încercarea noastră. Inginerul 
Laszlo a trecut direct la ultima 
intitulată, după cum observați, 
spectacular — ,.valorificarea de
șeurilor mărunte din combinat". 
,.Zilele acesteâ trebuie S-o por
nim**  ne spunea el, preferind în 

locul âltor amănunte să ne sub
linieze că antecalculul privind e- 
ficiența economică estimează o 
sumă de peste un milion lei. Am 
înțeles și mc’, bine în acest mod 
că laconismul său nu este unul 
de suprafață; derivă de fapt din 
felul foarte exact în care obiș
nuiește să se exprime.

• Sectorul de mecanizare a a- 
griculturii țării a primit în dota
re în perioada cincinalului, peste 
treizeci de mii de tractoare, 
precum și alte tipuri de mașini. 

In același timp, aproape patru
zeci de mii de tineri s-au pre
gătit și s-au înrolat in marea ar
mată a mecanizatorilor. Tosif Ha
nies este uhul ribitre aceștia. Lu
crează la S.M.A. Bethausen, ju
dețul Timiș. N-a împlinit încă' 23 
de ani șl este autorul a nouă 
inovații șl raționalizări, care au 
adus economii post-calculate de 
peste o Sută de mil lei anual. De 
două ori a fost distins cu Diplo
ma de onoare a Comitetului .ju
dețean Timiș al U.T.C. Iosif Ha
mes este unul din cei 5 363 ti
neri mecanizatori ai țării care 
au propus o inovație sau mal 
multe, unul din cel peste 30 000 
de fruntași în întrecerea socia
listă.

• La Oradea șl Brazi, la Cra
iova, Popești-Leord-mi șl Arad, 
la Stoicănești, Scornlceștl, Oto- 
peni, Mădăraș, Slobozia, Sîntana 
șl în alte aproape cincizeci de 
localități ale țării au fost con-



• Prezența tineretului la marile lucrări de irigații ?i îmbunătățiri funciare a devenit de multă vreme 

un fapt obișnuit. Suprafața amenajată pentru irigații și cea indiguită și desecată — șantier permanent 
și pentru tineret în anii ce au urmat Congresului al Vlll-lea al U.TG. —, a fost de 1 145 000 hectare, 

• în ultimii 5 ani au intrat în funcțiune mari complexe in
dustriale pentru creșterea animalelor și păsărilor. între altele : 
61 pentru creșterea porcilor, 25 avicole, 22 pentru creșterea 
vacilor de lapte — un pas hotărîtor în sensul dezvoltării agri
culturii — industriei. Peste CINCI MII de tineri lucrează în ca
drul acestor unități agricole.

• Politehnica bueureșteană, cel mai mare edificiu universitar, creație a cincinalului. însă această 
impunătoare construcție nu este decît una din multele dovezi ale grijii partidului și statului față 
de studenți. Construcțiile realizate în ultimii cinci ani pentru învățămînt însumează echivalentul a

91 000 apartamente, deci, un oraș cu o populație de 300 000 locuitori.

NAȚIONALE
• 161 161 hectare — aceasta este suprafa

ța ameliorata sau amenajată pentru irigații de 
către tineri.

fiele de brigadieri, se simte 
a fiecare loc de muncă 

mai multă ordine, a cres
cut disciplina în producție. 
Alcătuirea detașamentelor 
de brigadieri realizează un 
lucru esențial după părerea 
mea : dezvoltă spiritul de 
analiză al tinerilor, contri

buie la creșterea responsa
bilității fiecăruia în 
nirea sarcinilor".

Cartea de onoare 
cii tineretului sătesc 
bogată îndeosebi în

îndepli-

a mun- 
a fost 
anii ce

Fluviu 
de eroism 
si tinerețe
» 5

• în 1966 primul an al cincinalului, valoarea lucrărilor finanțate executate a fost de
12 milioane lei ; în 1968 a ajuns la 20 milioane, iar ÎN ANUL 1970 CIFRA REALIZĂRILOR SE 
RIDICĂ LA PESTE 38 MILIOANE LEI.

• Anul 1970 se deosebește 
de cel precedent! nu numai 
prin rezultatele scriptice pro- 
priu-zlse, prtn dimensiunea 
fără precedent a realizărilor, 
tn condițiile neobișnuite ale 
calamităților naturale din pri
măvara anului trecut, tineretul 
a înscris prin dăruirea tn ace
le momente de cumpănă, pa
gini incandescente, trecute 
definitiv în arhiva memoriei, 
în urma apelor au rămas răni 
adinei. Insămînțarea și rein- 
sămîntarea culturilor pe a- 
proâpe 800 000 de hectare, re
pararea construcțiilor gospo
dărești și a caselor distruse 
de ape erau sarcini pe cit 
de grele, pe atit de impor
tante șl urgente. Tineretul s-a 
integrat organic în acest u- 
rlaș efort. Notam atunci în 
dreptul tinerilor întîlniți pe 
acest fortuit șantier : Mihai 

au urmat Consfătuirii pe 
țară a U.T.C. Și, cea mai 
spectaculoasă concentrare 
de forțe s-a realizat pe ma
rile șantiere de irigații, de
secări și de ameliorare a 
solului. La chemarea parti
dului. a consfătuirii pe țară 
a U.T.C,, s-a înnodat peste 
ani firul unei frumoase tra
diții, acțiunile de muncă 
patriotică a tineretului des
fășurate în cadrul șantiere
lor naționale sau județene.

Teslaru din Bălteni, județul 
Iași, împreună cu alți 10 ti
neri, cu prețul efortului deo
sebit au salvat lucerna de pe 
15 hectare, cosihd-0 șl trans- 
portînd-o din calea apelor. 
Virali Beju. mecanizator în 
cadrul C.A.P. Blăndlana, ju
dețul Alba, a participat con
tinuu trei zile și două nopți 
la acțiunea de salvare a 300 
copii, bătrîni șl bolnavi, pre
cum si a importante valori 
materiale. Frldrich Schuller, 
de Ia I.A.S. Jidvel a reușit 
să salveze de la inundații 
griu. butoaie cu vin si utila
je în valoare de peste 170 000 
lei. Constantin Bucută, de la 
C.A.P. Măxlnenl a lucrat 15 
zile la consolidarea digului 
de la Cotul Mihalea de pe 
apa Șiretului, Ion Milok, de 
la C.A.P. Mărașu, a muncit 
alături de tinerii pe care i-a

în aprilie 1969, pe ace
leași meleaguri unde s-a 
săpat adînc în stîncă măr
turia eroismului și hărniciei 
brigadierilor de la Bum- 
bești-Livezeni și Cerna-Jiu, 
s-a deschis primul șantier 
național al tineretului pen
tru lucrările de irigații. La 
Coveiu, în cadrul Sistemu
lui de irigații Calafat Băi- 
lești, pe terasa Brăilei, în 
Bărăgan. în Valea Carasu, 
peste tot unde omul deschi
de căi noi pentru apa rîu- 
rilor și a Dunării, tinerii 
răspunzînd chemării Uniunii 
Tineretului Comunist, s-au 
înrolat în neobositele bri
găzi de muncă. Au lucrat 
organizat sub deviza : Cît

mobilizat si antrenat, la ac
țiunea de ridicare și consoli
dare a digului de apărare din 
Insula Mare a Brăilei. Adriana 
Blca, C.A.P. Jieni, județul Olt, 
a ajutat la salvarea a 2 500 
oi, 250 bovine și 150 de cai 
care erau amenințați de fu
ria apelor. Alexandru Burje, 
C.A.P. Jibou, județul Sălaj, 
călare pe un cal a salvat 20 
de vaci din valuri. Nicolae A- 
tanase din comuna Letea, ju
dețul Tulcea, a lucrat zi șl 
noapte la consolidarea digu
lui: zilnic a asigurat transpor
tul elevilor la școală, Andrei 
Demeter de la I.A.S. Ceaușu 
de Cîmpie a sa’vat 98 de per
soane în timpul inundațiilor, 
iar după retragerea apelor a 
acționat cu dăruire la recîș- 
tigarea pentru producția a- 
gricolă a peste o sută de hec
tare.

mai mult, cît mai bine pen
tru patria noastră socialis
tă". 161 161 HECTARE — 
atît cuprinde cîmpia ame
liorată sau amenajată pen
tru irigații de către tineri. 
Fiecare al zecelea hectar 
amenajat în cincinalul tre
cut pe Someș, Crasna, în 
sudul Olteniei, pe terasa 
Nicorești-Tecuci, în Dobro- 
gea de sud sau în Bărăgan 
este un rezultat al muncii 
tineretului, al celor peste 
patru sute de mii de tineri 
ai satului, angajați direct 
sau participant! la acțiuni
le de la sfîrșitul săptămînii, 
pe unul din aceste șan
tiere.

Traseele 
perfecționării

PE TRASEELE PERFECȚIONĂRII. Nu exagerăm, credem, afir- 
mînd că această formă cu un coeficient sporit de eficientă a gă
sit un larg ecou în rîndul tinerilor tocmai prin atractivitatea, prin 
forța de mobilizare, prin puterea de influențare a interesului lor 
pentru propria perfecționare. Aceste manifestări au avut un larg 
caracter de masă, numai în 1970 numărul particlpanțllor la olim
piadele profesionale depășind cifra de 140 000. La prima ediție a 
olimpiadei strungarilor, cel mai priceput meseriaș s-a dovedit a 
fi tînărul Wiliam Husak din Timișoara, la următoarea a cîștlgat 
Emil Maxim din Suceava. La concursul mecanicilor de locomotivă 
pe primul loc s-a clasat Nicolae Oțolu de la depoul Teiuș. In 
1969, Trofeul sondorului a revenit lui Gheorghe BălăCeanu. opera
tor principal de la Moreni un an mai tîrziu colegilor săi Con
stantin Arhlp și Virgil Costache. O dată însă cu laudele oferite 
cîștigătorilor este necesar să subliniem meritele deosebite ale 
acestor concursuri — caracterul lor din ce în ce mai cuprinzător 
în etapa pe secție, pe întreprindere, la locul de muncă, deplasa
rea accentului pe latura practică a concursului, folosirea caracte
rului competitiv al olimpiadelor nu doar pentru stabilirea unei 
ierarhii profesionale sau oricum nu neapărat în acest scop ci, 
în primul rînd, pentru antrenarea în acțiunea propriu-zisă a per
fecționării. „Olimpiada tinerilor mecanizatori", Inițiată în județul 
Teleorman și aflată acum la a patra ediție pe țară. „Secția de 
mecanizare cu cele mai bune rezultate", pornită la I.M.A. Chir- 
nogeni, județul Constanța, și extinsă aproape în toate întreprin
derile de mecanizare, „Agroclubu1 specialiștilor" din comuna Chir- 
nogi, concursul „Cea mai harnică și pricepută crescătoare de pă
sări" organizate de către Comitetul județean Ilfov al U.T.C. și pre
luate apoi de către toate județele. Cît despre eficiența lor vorbesc 
însăși rezultatele. Inițiativa manifestată în cadrul acțiunii „Secția 
de mecanizare cu cele mai bune rezultate" s-a materializat în ob
ținerea unor venituri suplimentare de peste o sută de milioane 
lei. în Creșterea indicelui de utilizare .a tractoarelor cU 11 la sută 
față de planificarea inițială. De asemenea. „Olimpiada tinerilor 
mecanizatori" a determinat aprofundarea cunoștințelor profesiona
le, ridicarea productivității muncii iar concursul „Cea mai har
nică și pricepută crescătoare de păsări" a stimulat acțiunea de spo
rire a gradului de exploatare a suprafeței acoperite a halelor 
avicole.

Și brațul tînăr al uteciști- 
lor satului contemporan do
vedind același entuziasm, 
devotament și încredere va 
lucra neobosit în cîmpia 
țării pentru a asigura trans
punerea în viață a progra
mului de îmbunătățiri fun
ciare adoptat de partid. O 
cîmpie, măsurînd un milion 
două sute de mii de hecta
re irigate, 625 mii de hecta
re cîștigate prin îndiguire 
și 825 mii de hectare recîș- 
tigate pentru agricultură 
prin combaterea eroziunii, 
în mod cert, în timp ce în 
sala Congresului va fi pre
zentat excepționalul bilanț, 
în aceeași sală, gîndurile a 
sute și sute de tineri se vor 
îndrepta spre viitoarele 
șantiere de irigații și îndi
guiri. Poate. pe nisipurile 
ain sudul Olteniei... roate 
în nordul Dobrogei... Poa
te în Valea Mostiștei... Poa
te pe văile rîurilor din ves
tul țării...

UN „PREZENT" ACTIV AL 
CELOR CARE jNVATĂ

Organizația U.T.C. a elevi
lor prezintă la panoul de o- 
noare al anilor de învățătură 
uteciști care-și îndeplinesc 
integral obligațiile de tî
năr revoluționar, conside- 
rind munca și învățătura con
diția esențială a vieții lor ; 
organizația se simte partene
rul egal al școlii în procesul 
instructiv-educativ.

Intr-un jurnal-ștatetă, 
transferat de la an școlar la 
an școlar, nescris încă, dar 
intens trăit, ar putea apărea:

• în perioada anilor 1968— 
1970, 217 000 elevi au subscris 
principiului că au nevoie de 
tot ceea ce le dă școala și de 
incă ceva pe deasupra, parti- 
cipînd la olimpiadele de ma
tematică, fizică, chimie, lite
ratură română — acele com
petiții științifice școlărești 
care au dat aproape 500 de 
premianți republicani.

• 61 000 elevi ai școlilor 
profesionale s-au întrecut în 
91 meserii pentru a-și dovedi 
măiestria dobîndită în pro
fesie încă pe băncile școlii ; 
pe primele locuri s-au impus 
285 elevi ;

• Cincizeci de societăți 
iehnico-științifice și literar- 
artistice găzduiesc ucenicia 
pe drumul activității practice 
și al creației, la vîrsta ani
lor de școală, tn București, 
Galati, Ploiești, Tirgoviște și 
în alte localități au avut loc, 
în acești ani, sesiuni școlare 
ale elevilor, ceremonii știin
țifice demne de luat în sea
mă pentru seriozitatea cu 
care devii își fac meseria de 
debutanți în studiu, cercetare 
și creație ;

• Cîteva mii de cercuri pe 
obiecte sau tehnico-aplicative 
care, ca titulatură, acoperă 
toate disciplinele școlare, a- 
bordînd și științe foarte mo
derne — mașini de calcul, 
programatori ori rachetiști — 
îi solicită pe elevi să-și sa
tisfacă interesele de studiu 
dincolo de ora de clasă ;

• Expoziții cu realizări 
școlare — fie tehnice ori ar
tistice — de nivel republican 
— cum a fost cea intitulată 
„Tehnica se însușește Încă 
din anii de școală" — ori ju
dețean au adunat creațiile e- 
levilor pentru o demonstra
ție concludentă a ceea ce se 
realizează prin valorificarea 
pasiunilor lor la modul crea
tor ;

• In anul trecut de învă
țămînt s-a desfășurat un 
concurs republican „pentru 

cea mai bună revistă școlară", 
concurs care a adus in fața 
juriului citeva sute de ase
menea reviste. în jurul re
vistelor se adună mii de ute
ciști care-și consumă talentul, 
inteligența, cunoștințele într-o 
publicistică pentru ei, des
prinsă din viața lor, a școlii 
și a organizației ; acum nu
mărul revistelor a atins ci
fra o mie ;

• Și există o adevărată 
mișcare spre știință și tehni-

• PATRU MILIOANE 
DE ELEVI MERG LA 
ȘCOALA : tot atitea mi
lioane invață pe manuale 
primite în dar din partea 
statului : acest dar însu- 
mind, in cincinal, un tiraj 
de 114.000.000 exemplare 
în valoare de 820.886.000 
Iei.

• O SUTA DE MII DE 
ADOLESCENȚI formea
ză. astăzi, prima promoție 
a claselor a IX-a și a X-a 
ale școlii generale —, cla
se care au marcat trece
rea României in rindul 
statelor cu un invățămint 
general obligatoriu de cea 
mai mare durată.
• PESTE TREI SUTE

DE MII DE TINERI ÎȘI 
FAC UCENICIA la școala 
meseriilor ; 118 600 elevi
formează generația licee
lor de specialitate — crea
ție a cincinalului — tip de 
învățămînt care cuplează 
intr-un tot organic cultu
ra generală și meseria.
• Adăugați : Ia 10 000 

locuitori. 76 sînt studenți, 
total — 150.000 găzduiți în 
18 centre universitare, 46 
institute și 192 facultăți. 
Statul a rezervat din bu
getul său 4 miliarde nu
mai pentru bursele acor
date elevilor și studenți
lor.

că, spre muncă. Se fac efor
turi pentru crearea caselor 
tehnice ale elevilor ; în 
București, Oradea, Brașov. 
Galati, Baia Mare, Iași — 
organizațiile U.T.C. participă 
activ, sint chiar inițiatorii 
acțiunii pentru ca fiecare 
școală să aibă un atelier de 
lucru, unde elevii să producă 
— fie pentru școală, fie pen
tru valbrifcarea pe ,piață". 
La Tirgu Mureș, Școala pro
fesională „Metalotehnica" are 

acum o minî-întreprindere ț 
uteciștii produc aici chiar și 
pentru export, „marca fabri
cii" lor fiind de acum bine 
cunoscută. în județele Con
stanța, Ilfov, Arad, Teleor
man, primele ferme școlare 
demonstrează că elevii sînt și 
buni „fermieri" atunci cind li 
se încredințează îndatorirea 
de a gospodări hectare cu re
coltă proprie :
• Si avem 300 000 de elevi, 

care, în vara aceasta, vara 
refacerii după distrugerile 
inundațiilor, au îmbrăcat sa
lopeta albastră și au spus un 
„prezent" entuziast, tineresc 
pe șantiere, pe ogoare — un
de a fost nevoie și de brațul 
lor, de munca lor, pentru ca 
munca întregii țări să fie 
mai spornică.

Promoțiile facultăților — 
ale căror locuri le o- 
cupă 150 000 studenți — 

se află la posturi, lucrează, 
valorifică zestrea științifică 
și deprinderile de muncă pe 
care le-au agonisit in stu
denție. Raportul lor la Con
gres a trecut deci, la capito
lul : afirmarea în muncă a 
tinerei generații de specia
liști.

Dar raportul tău de stu
dent, cum poate fi sinteti
zat ? Ce înscrieți voi la pa
noul de onoare al Studen
ției ?

Din toate datele alegem o 
statistică concludentă.

Cercetarea științifică stu
dențească a devenit o com
ponență de neînlocuit a vieții 
studențești, o formă de acti
vitate pe care asociațiile o 
patronează cu competentă. în 
anul 1968, numărul studenți
lor antrenați în cercuri era 
de 17 379 iar în 1970 — 
22 032 ; teme de cercetare — 
7 793, multe cu aplicabilitate 
practică. Anul trecut, a avut 
loc „Seminarul național al 
cercetării științifice studen
țești cu aplicații practice". 
Au participat 1 000 autori Cu 
500 lucrări, dintre care 102 
premiate. Valoarea activității 
științifice studențești, recu
noscută de dascăli, dar și de 
producție permite anul a- 
cesta o premieră deosebită : 
Balcaniada tinerilor cercetă
tori, amplă confruntare știin
țifică internațională.

Struite sere legumicole, punîn- 
du-se bazele industrializării pro
ducției de legume. O remarcă a 
tovarășului Nicolae Ștefan, ad
junct al ministrului agriculturii, 
industriei alimentare, silviculturii 
și apelor redă grăitor aportul ti
neretului : „Pe șantierul celor 
794 hectare de sere, vîrsta medie 
a constructorilor, ca de altfel și 
a celor care le exploatează, n-a 
depășit 20—22 de ani. Construc
tori tineri, ' fără prea multă ex
periență, dat, oameni pasio
nați, pătrunși de spiritul răs
punderii, fapt dovedit de para
metrii superiori la care au fost 
realizate aceste obiective". Un e- 
logiu muncii depuse de Andrei 
Horvat, Vasile Mureșan, IosH 
Barabaș tineri constructori evi
dențiat! la serele din apropierea 
municipiului Oradea, a hărniciei 
și priceperii lui Vasile Tunaru, 
Marin Afrim, Nicolae Vasillchi, 
Gheorghe Cernăianul de la Cra
iova, a tuturor celorlalți.

• în școli sau cursuri de califi
care la locul de muncă, aproape 
o sută cincizeci de mii de tineri 
s-au pregătit și lucrează in sec- 
torul-industrie al agriculturii. Nu 
în puține locuri, printre salariațll 
marilor complexe zootehnice sau 
legumicole nu întîlneștl nici mă. 
car un singur om care să depă
șească vîrsta utecistă. Toți sint 
tineri, tineri care la capitolul 
realizări au trecut, în 1970. peste 
o sută cincizeci de mil tone car
ne de porc, un miliard și jumă
tate ouă, aproape douăzeci de 
mii tone legume trufanda, lu
crări executate mecanizat pe cir
ca opt milioane de hectare, peste 
cinci sute milioane lei beneficii. 
Numele lor ? Ne vine greu să ne 
oprim la cîțiva din o sută cinci
sprezece mii. Totuși, pentru rea
lizări cu totul deosebite, tl reți
nem pe Nicolae Neamțu. Paul 
Goșa, Vasile Nicolae, Gheorghe 
Ceaușu, de la serele Craiova, pe 
Ana Pomotescu, Vasile Saul șl 
Neagu Dumitrescu, de la Com
plexul porcin Căzăneștl, Maria 
Mlhalache de la „Avicola" Iași, 
Elisabeta Hdlhoș de la „Avicola"

MARIA MIHALACHE 
cîștigătoarea concursului „Cea 
mai harnică și pricepută 

crescătoare de păsări" 

Oradea. Vasile Cîmpean de la 
I.A.S. Sibiu, Năzărica Brînceanu 
de la I.A.S. Apahida Cluj, Gheor
ghe Marin, Ștefan Bucată, Con
stantin Manolache, mecanizatori 
în agricultura județului Ilfov.

• Inginerul agronom George 
Ionescu, de Ia cdbperatlva agri
colă din Topraisar, a fost promo
vat în responsabila muncă de in
giner șef... în Teleorman, la coo
perativa agricolă din Peretu, Pe
tre Caragea, revenit în satul na
tal după absolvirea Facultății de 
horticultura de la Craiova a rea
lizat în concepție proprie 12 hec
tare solarii care au adus unității 
un spor de aproape un milion lei 
venituri... Rezultatele obținute tn 
activitatea sa au pledat hotărî
tor tn favoarea tînărulul inginer 
Nicolae Cornoiu, numit în func
ția de director al S.M.A. Vidra, 
a lui Gheorghe Popa, cîhd t S-a 
repartizat cea mai grea fermă 

a I.A.S. Murfatlar, a multora din
tre cei peste zece mii de tineri 
specialiști integrați în producție 
în anii ce au urmat Congresului 
al Vlll-lea al U.T.C.

Ne tentează, în acest moment 
de bilanț, cînd organizația se în
trunește la tribună Congresului, 
să întrebăm ; Cine ești tu. tine
re utecist-elev ?

în carnetul nostru de repor
teri, găsim răspunsuri care alcă
tuiesc fișe de portret pentru ge
nerația de elevi : „Sîntem tineri 
cu „viciul" Învățăturii — un vi
ciu de care stntem contaminați 
foarte mulțl elevi" — suna răs
punsul lui Teodor Dumitrescu, 
elev la Liceul „Nicolae Bălces- 
cu" din București.

„Dimineața sînt ucenic electri
cian, după-amiâza, elev la liceul 
seral, iar seara, poet. Deci, sint 
total al școlii, al învățăturii. Am

DAN CATALIN ȘTEFANESCU 
olimpic internațional la fizică 

— ediția 1970 

teoria mea : ca să ajungi ceva, 
trebuie să pornești de la prima 
treaptă — ucenicia. Ea îți dă me
serie, liceul — cunoștințe de 
cultură generală, ca, în final, 
meseriaș și absolvent de liceu, 
să abordezi facultatea" — răspun
de Ion Drăgulin, elev la Școala 
profesională I.T.B. Gheorghe 
Văduva, elev la Liceul de con
strucții de mașini din Timișoara 
se consideră un tînăr care se 
călește invățînd, ca, prin învă
țătură, să ajungă la creație, do
rind să devină „ori un mare e- 
lectronlst, ori un mare anonim". 
„Sînt elev, dacă asta înseamnă 
să ai, pînă tn clasa a Xll-a, nu
mai 8, 9 și 10 șl să ai ambiția 
să dobtndeștl pentru ceea ce 
Vrei să realizezi tn viață, două 
calificări — chimia industrială șl 
electrotehnica — spune Ștefan 
Szedlcek, elev — Tîrgu Mureș.

Așadar, avem elevi cu „viciul" 
Învățăturii, care-si exersează vo
ința călindu-se pentru profesie, 
considerînd că Intre „vreau" și 

„realizez", la noi, astăzi, pentru 
tînăr nu există decît obstacolul 
tlmp-limitat. Recunosc că sînt 
profitori inventivi, și iau de la 
școală tot ceea ce le dă ea, și 
încă ceva pe deasupra, și au 
spaima — după expresia Monlcăi 
Bordeianu din Oradea — să nu 
intîrzle să dea societății noastre 
ceea ce așteaptă de Ia el, tine
rii. Deci, nu se justifică de ce nu 
învață, ci de ce învață prea 
mult, de ce se grăbesc. Lui Dan 
Marinide de la Liceul „Ion Ne- 
culce" din București îi aparține 
o sinteză : „Ce sîntem noi 7 Un 
material incandescent. Un mare 
maestru poate scoate din el pro
duse de valoare. Acest mare 
maestru este, la un Ioc, școala, 
familia și organizația".

Am cunoscut multe asemenea 
„produse de valoare", dar le vom 
aminti, aici, pe cele mal strălu
cite : treizeci de tineri olimpici 
elevi matematicieni șl fizicieni 
care au impus în ultimii trei ani, 
numele școlii românești peste 
hotare, la olimpiadele internațio
nale.



vrbjs

Pe terenul fertil al climatului înnoitor, cu 
fiuternice rezonanțe în conștiința tineretu- 
ui, imprimat întregii vieți sociale și politice 

a țării, în special după cel de al IX-lea 
Congres al partidului, munca politică și 
ideologică a organizației U.T.C. situează în 
centrul preocupărilor sale dezvoltarea 
conștiinței comuniste a tinerilor, atașa
mentului față de politica Partidului Comu
nist Român. Definindu-și prin tot ceea ce 
întreprinde acest obiectiv educativ esen
țial, U.T.C. promovează în rîndul tineretu
lui o concepție consecvent științifică des
pre lume și viață bazată pe materialismul 
dialectic, pe cele mai înaintate cuceriri 
ale cunoașterii umane, convingerea fermă 
în trăinicia orinduirii noastre. adeziunea 
față de principiile marxism-leninismului

față de ideile nobile ale umanismului so
cialist, ale echității și dreptății sociale, în
crederea nelimitată în perspectivele largi 
de propășire multilaterală pe care socialis
mul le deschide patriei noastre. Dezvol- 
tînd în conștiința tinerilor nobilul simță- 
mînt al patriotismului socialist, al demnită
ții naționale întemeiată pe bogatele tradi
ții de muncă și luptă ale poporului, ale 
partidului comunist, organizația noastră 
revoluționară educă masa tineretului în 
spiritul respectului față de alte popoare, al 
solidarității cu oamenii muncii din toate 
țările, al frăției față de tineretul celorlal
te țări socialiste, al unității de luptă cu 
toate detașamentele revoluționare, demo
cratice și progresiste ale tineretului de 
pretutindeni.

«A^AAAAAA^AA SAAAAAAAAAAi

FORMAREA CONȘTIINȚEI
COMUNISTE

• Demnitate și mîndrie patriotică

^A^^^^^^V^^^^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-

Participant nemijlocit la făurirea bunu
rilor materiale și spirituale ale societății 
socialiste multilateral dezvoltate, tineretul 
este în același timp un participant conști
ent la progresul făuririi propriei sale per
sonalități, în care educația culturală și ar
tistică joacă un rol dintre cele mai însem
nate. Asimilarea culturii și artei românești 
și universale este un proces care nu înce
tează o dată cu trecerea prin învățămîntui 
de stat.

Marile uzine, fabrici, șantiere, localită
țile rurale dispun de o bază materială a 
culturii în general capabilă să înlesnească 
contactul permanent al tinerilor cu opera 
de artă, manifestarea culturală, personali
tatea creatoare, să ofere condiții favora
bile dezvoltării, oriunde este cazul, a în
clinațiilor, talentelor celor mai diverse.

Tineri muncitori, studenți, elevi desfășoară 
ei înșiși o activitate cultural-artistică în 
cadrul căreia numeroase forme de mani
festare au o expresivitate distinctă.

Rolul expres al tuturor formelor de ac
tivitate (simpozioane, evocări, colocvii, 
seri cultural-artistice, întîlniri cu perso
nalități ale vieții culturale și științifice, 
etc.) este acela de a oferi criterii suple în 
aprecierea diversității fenomenului cultu
ral-artistic, de a conduce la deprinde
rea de a selecta ceea ce corespunde ne
voilor noastre spirituale, corespunzător 
imaginii omului nou, creator și exponent 
al societății socialiste multilateral dezvol
tate.

XAAAAAAAAAA*V

CONTACT PERMANENT CU 
VALORILE CULTURII $1 ARTEI

LA DISPOZIȚIA TINERILOR

• 260 CLUBURI Șl CASE DE CULTURA. • 11 000 BIBLIOTECI 
• 4 000 CĂMINE CUL TURALE.

O bogată și diversificată activitate cultural-artistică este 
desfășurată de tineret în șase genuri de concursuri :
• Concursul formațiilor artistice de amatori care a ajuns la 

a zecea ediție, antrenînd de fiecare dată peste 200 000 de tineri.
• Festivalul de teatru de amatori „f. L. Caragiale", unde se 

întrec 20 000 de artiști amatori.

• Festivalul republican al cineduburilor.
• Concursuri de creație „Ion Vidu", muzică vocală.
• Concursuri de creație „V. Alecsandri", dramaturgie.
• Festivaluri județene și sărbători tradiționale la lași, Timi

șoara, Arad, Sibiu, Oradea, Giurgiu, Slatina, Brăila, Mircurea 
Ciuc, Galați,

• Concurs „Enescu".

colecția de mtă Ansamblul artistic al U.T.C.
Prin forme accesibile, vii, organizațiile U.T.C. înlesnesc tine

rilor cunoașterea caracterului și tradițiilor de luptă ale- organi
zației noastre, a obiectivelor sale fundamentale. Evocările, vizi
tele la muzee, locuri și case memoriale, sărbătorirea zilei uzinei, 
organizarea muzeelor • uzinale, întilnirile cu ilegaliști și militanți 
ai mișcării muncitorești, studierea momentelor celor mai semni
ficative din istoria P.C.R., a mișcării revoluționare și democra
tice de tineret, concursurile, montajele muzical-literare desfășu
rate, cu prilejul sărbătorilor naționale, a unor evenimente deose
bite din istoria patriei, al aniversării unor personalități de seamă, 
îngrijirea monumentelor istorice reprezintă numai cîteva din 
acțiunile numeroase inițiate de organizațiile U.T.C. pentru cu
noașterea tradițiilor de muncă și luptă ale poporului, ale parti
dului comunist. . .

Diversificîndu-și în permanență mijloacele de acțiune pentru 
cunoașterea realizărilor socialismului, a eforturilor națiunii noas
tre de edificare a noii societăți, programele de activități ale 
U.T.C. cuprind organizarea a numeroase excursii tematice, sta
bilirea unor itinerarii precise pentru vizitarea obiectivelor eco
nomice importante, a uzinelor și fabricilor construite în anii 
noștri. Toate acestea contribuie la înțelegerea profundă de către 
tineri a adevărului că realizările de azi, dobîndite prin eforturi 
în construirea socialismului sînt rodul muncii colective, împlini
rea firească a năzuințelor de veacuri ale celor mai buni fii ai 
României, la formarea sentimentului de demnitate și mîndrie 
patriotică.

Imaginile noastre vă prezintă grupuri de tineri vizitînd mu
zeul Doftana și șantierul Complexului Hidroenergetic și de Na
vigație de la „Porțile de Fier".

A U.T.C.

ZIARE, . REVISTE, 
CĂRT i PENTRU

TINERET•5»îi

Montajul pe care vi-l 
înfățișăm relevă eforturi
le intense de educație în 
masă depuse de organi
zația U.T.C. prin interme
diul publicațiilor sale, al 
activității editoriale. Nu
mai în 1970 tirajele pu
blicațiilor pentru tineret 
au fost următoarele :

• „Scînteia tineretului" 
75 642 000 exemplare ;
• „Ifjumunkas" 1 457 000 
exemplare ; • „Viața stu
dențească" 944 000 exem
plare ; ® „Tînărul leni
nist" 197 000 exemplare;
• „Știință și tehnică"
917 000 exemplare; • 
„Colecția de poves
tiri științifico-fantastice" 
731 000 exemplare ; •
„Amfiteatru" 86 000 exem
plare ; • în 1970 a apă
rut noua revistă „Teh- 
nium" 40 000 exemplare. 
La toate acestea se adau- 
gă : • 38 de reviste stu
dențești ; • 1 000 de re
viste școlare.

în fiecare an, redacția 
pentru tineret din cadrul 
Editurii politice pune la 
dispoziția tinerilor zeci 
de titluri aie autorilor ro
mâni și străini în tiraje 
de sute de mii de exem
plare, ajutîndu-i să-și în
țeleagă mai bine locul și 
rolul pe care îl au în so
cietatea contemporană, 
mișcările de tineret din 
alte țări și geneza lor 
ideologică.

• 0 concepție înaintată despre 
lume și viață

Pornind de la recomandările 
Consfătuirii pe țară, de diversi
ficare largă a formelor pregătirii 
politice, ideologice, Plenara C.C. 
al U.T.C. din octombrie 1969 a 
creat cadrul desfășurării unor ac
țiuni sistematice, permanente, 
diferențiate, adecvate preocupă
rilor profesionale, particularită
ților de vîrstă și nivelului de cu
noștințe ale tinerilor.

Ciclurile de expuneri și confe
rințe, convorbirile, cercurile de 
dezbateri teoretice pentru apro
fundarea unor lucrări social-po- 
litice, de comportare și etică 
profesională, de cunoaștere a le
gilor țării, de studiere a politicii 
interne și externe a partidului, 
cluburile științifice, dicționarele 
■filozofice, cadranele și enciclo
pediile politice, serile prietenilor 
presei, dialogurile cu brigăzile 
științifice, întilnirile tinerilor cu 
cadre de partid, de stat, cu lu

crători de pe frontul ideologic, 
cu publiciști, oameni de știință, 
cultură, acțiunile de populari
zare a cărții social-politice prin 
intermediul unor săptămîni și 
decade ale cărții, expoziții, stan
duri organizate la locurile de 
muncă, vitrine, întîlniri cu au
tori de carte, cu redactori de e- 
ditură, al prezentării unor re
cenzii, stimulează interesul tine
rilor pentru studiul individual 
a ariei politice, ideologice actu
ale diversificînd sursele de in
formare existente. Ele sînt pîr- 
ghii ale educării morale a tine
rilor în spiritul valorilor umanis
mului socialist, de promovare a 
principiilor eticii comuniste, a a- 
titudinii înaintate și responsa
bile față de muncă, forme care 
asigură ridicarea orizontului de 
cultură politică, filozofică al 
tinerilor, însușirea profundă a 
învățăturii marxist-Ieniniste, înțe

legerea de pc poziții materialiste 
a principalelor fenomene și trans
formări din lumea contemporană. 
Colocviile naționale studențești 
(„Socialismul și democrația", 
București, 1968 ; Omul și lumea 
contemporană, Cluj, 1969, ; Anga
jarea și responsabilitatea socială 
a studentului în România, Bucu
rești, 1969 ; Rolul filozofiei 
marxiste și al culturii umaniste 
în formarea viitorului specialist, 
Iași, 1970), forme specifice de 
activitate politico-ideologică re
flectă cercetarea originală baza
tă pe afirmarea atitudinii anga-, 
jale, militante, a studenților, 
cuprinderea largă a reprezentan
ților studențirnii din toate facul
tățile și centrele universitare ale 
țării, în valorificarea tezaurului 
gîndirii marxiste aplicată condi
țiilor de dezvoltare materială și 
spirituală a socialismului în pa
tria noastră.

Colecția de artă a U.T.C., 
inițiată din decembrie 1968, cu
prinde remarcabile lucrări de 
artă plastică (peste 1 000 de lu
crări de pictură, sculptură, gra
fică fi arte decorative), semnate 
de maeștri ai artei românești, ca 
și de tineri artiști care s-au 
impus atenției in ultimii ani. 
Fondul anual pentru îmbogă
țirea acestei colecții este de 5 
milioane lei, distribuit (prin 
consultări comune cu forurile 
delegate din U.A.P. și C.S.C.A.) 
în egală măsură achizițiilor din 
expoziții, ca și comenzilor de 
artă decorativă ou destinație 
precisă. Din această ultimă ca
tegorie s-ar putea cita decora
rea stațiunii de odihnă a tine
retului de la Costinești, a case
lor de cultură ale tineretului 
sau cluburile tineretului din 
Cluj, Iași, Baia Mare, Bucu
rești, Pitești, Oradea. Constanța, 
sau comenzile de portrete 
(pictură, . sculptură) ale persona
lităților care dau numele unor 
școli generale și licee din în
treaga țară, portrete ce vor fi 
donate acestor școli. Lucrările de 
artă din colecția U.T.C. care 
sînt achiziționate din expoziții 
sînt, de asemenea, destinate de
corării caselor de cultură și clu
burilor tineretului, a sediilor 
U.T.C. din întreaga țară. Anul 
acesta va apare un album de ar
tă color în 
te selectiv 
tive lucrări

care vor fi prezenta- 
cele mai reprezenta- 
din această colecfie.

• Participare activă la îndepli
nirea obiectivelor economice

Formarea responsabilității ac
tive a tinerilor față de sarcinile 
și obiectivele organizației în do
meniul construcției socialiste, 
mobilizarea masei de tineri la 
îndeplinirea planurilor econo
mice, desfășurarea unor activi
tăți complexe în strînsă legătură 
cu programul de dezvoltare 
multilaterală a patriei, inițiat de 
partid, se situează în centrul ac
tivității politice a organizațiilor 
Uniunii Tineretului Comunist. 
Formele diverse adoptate, tri
buna actualităților tehnico-știin- 
țifice, cluburile de informare e- 
conomică, cercurile de studiere

a documentelor de partid, de 
dezbatere a principalelor direc
ții izvorîte. din hotărîrile adopta-: 
te pentru organizarea științifică a 
muncii și a producției, pentru per
fecționarea continuă a vieții eco
nomice, discuțiile tinerilor cu ca
dre de conducere din economie, 
cu specialiști, simpozioanele și 
sesiunile de comunicări științifice, 
de cercetare pentru propunerea u- 
nor soluții proprii de rezolvare a 
problemelor, oferă posibilitatea 
unor ample dezbateri asupra celor 
mai diverse consecințe determi
nate de revoluția științifică și 
tehnică contemporană asupra

transformărilor calitative apărute 
în dezvoltarea economiei națio
nale, în activitatea întreprinde
rilor. Desfășurîndu-și activitatea 
pe baza principiilor muncii poli
tice de la om la om, organizațiile 
U.T.C. ajută prin acțiunile de 
popularizare largă a planurilor 
economice ale întreprinderilor, 
la cunoașterea de către fiecare tî- 
năr a sarcinilor sale la locul de 
muncă, asigurînd mobilizarea 
intensă, participarea activă a ma
sei de tineri la îndeplinirea o- 
biectivelor economice.

la vîrsta de 25 
Ansamblul ar- 
U.T.C. reuneș- 

artistica repre- 
vigoa-

Aflaț 
de ani, 
fistic al 
te forje 
zentative pentru
rea și măiestria pe care 
această adevărată
școală a tinerelor ta
lente a știut să le im
prime membrilor săi. în 
ultimii doi ani ei au 
susținut peste 100 spec
tacole. 40 de spectaco
le au fost prezentate cu 
ocazia turneelor efectu
ate în aceeași perioadă 
în cinci țări europene.

Laureati 
ai concursurilor 
internaționale

' *• ÎJ * >. *■

Corul Madrigal

în 1970, tinerii instrumentiști 
și cîntăreți români au obținut 
premii cu prilejul unor mari 
concursuri internaționale : edi
țiile Concursului Internațional 
„George Enescu" — Eugenia 
Moldoveanu, Gh. Crăsnaru, Sil
via Marcovici ș.a., Concursul in
ternațional „Piotr Ilici Ceaikov- 
schi" — Andrei Agoston, Con
cursul internațional „Francesco 
Vinos" de la Barcelona — Elena 
Duma și Dan Mușatescu, Con
cursul internațional de canto de 
la Toulouse — Eugenia Moldo
veanu și Alexandru Farcaș 
Concursul internațional de la 
Budapesta — Gerda Radier Spi- 
reanu și Ludovic Konya, Con
cursul internațional de la Lon
dra — Mariana Sîrbu și Eleo
nora Geantă, Concursul inter
național de interpretare muzi
cală de la Geneva — Gabriela Ijac.

O mărturie remarcabilă a ta
lentului și disciplinei creatoare 
pe care le dețin tinerele gene
rații de artiști o constituie pres
tigiul intern și internațional al 
cunoscutei formații studențești 
Madrigal.

înființată în iulie 1963, forma

ția studențească „Madrigal" 
condusă de dirijorul Marin Con
stantin, reprezintă o întruchi
pare strălucită a talentului, 
muncii artistice, dorinței de 
perfecționare : „Cu cit trăiești 
mai mult — declară dirijorul a- 
merican Leopold Stokovșchi _
cu atît îți dai seama că perfecți
unea nu poate fi atinsă. Și totuși 
ascultind „Madrigalul- am avut 
senzșția cea mai acută de per
fecțiune". Nadia Boulanger, An- 
t’re, Jolivet, Henri Gagnebin, 
Andre Marescotti, Pancio Vladi- 
S*?erov  Rolf Lieberman sînt 
cîțiva dintre marii artiști con
temporani care au făcut decla
rații elogioase la adresa aces
tei formații studențești.

De-a lungul a 7 ani, corul Ma
drigal" a participat la 31 de mari 
reuniuni muzicale internaționale 
printre care : edițiile Festivalu
lui „George Enescu" de la Bucu
rești, „Primăvara la Praga", 
Festivalul internațional „Haen- 
del“, Festivalul național al stu
denților francezi, cel de-al 6-lea 
festival internațional de muzică 
de la Barcelona, Festivalul in
ternațional de la Bordeaux, Fes
tivalul „Musica Antiqua Euro- 
pae Qrientalis" de la Bydgoszcz 
„Artistic Tour“-S.U.A. etc etc

Pentru 150 OOO 
de studenți

Centrul de cercetări pentru
problemele tineretului

înființat în 1968 ca urmare a Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. 
din noiembrie—decembrie 1967, Centrul de cercetări pentru 
problemele tineretului realizează studii pe baza concluziilor 
cărora sînt recomandate forme și metode de muncă noi, este 
generalizată experiența pozitivă, sînt recomandate instituțiilor 
de stat și organizațiilor obștești soluții care să ducă la rezol
varea problemelor legate de munca și viața tineretului, de con
ținutul și formele activității educative. Studiile realizate precum 
și materialele de interes general traduse din autori străini sînt 
publicate în următoarele colecții : Manifestări științifice, Studii 
și sinteze, Tineretul și lumea de mîine, Buletin informativ, 
Caiete documentare. Centrul de cercetări realizează schimburi 
de materiale și publicații cu 204 institute de specialitate și 
177 de personalități științifice de renume mondial. în perioada 
următoare, centrul va realiza 30 de studii noi în domenii de 
cercetare dintre cele mai diverse.

în perioada celor doi ani de activitate Centrul de cercetări :
• a acordai peste 25 de consultații științifice ;
• a fost prezent la mesele rotunde ale emisiunilor de radio 

ȘÎ TV ;
• a fost reprezentat la cel de al Vll-lea Congres mondial 

de sociologie de la Varna ;
• a organizat, în colaborare cu comisia națională UNESCO, 

reuniunea „Tineretul și cooperarea internațională" ;
« a contribuit la pregătirea și desfășurarea seminarului 

european organizat de O.N.U. pe tema „Efectele dezvoltării 
științei și tehnicii asupra condiției femeii" ;

• reprezentanții centrului au făcut vizite de studiu în italia, 
U.R.S.S., R.D.G., Bulgaria și au fost gazde ale unor personali
tăți de seamă ale vieții științifice din Austria, Franța, Polonia, 
S.U.A., U.R.S.S., R.D.G., R.S. Cehoslovacă, ale reprezentanților 
organizațiilor de tineret din numeroase țări ale lumii.

Studenții au la dispoziție 35 de 
cluburi studențești și 8 case de 
cultură. Numai în ultimii doi 
ani s-au cheltuit din bugetul 
statului circa 58 000 000 lei pen
tru activitățile cultural sociale 
studențești :
• Manifestări cultural-artisti

ce și educative — 5 400 000 lei 
plus 1 000 000 din fonduri extra
bugetare
• turism — 9 000 000
• odihnă — 25 000 000
• activități profesional-științi- 

fice — 4 000 000.
Studenții din întreaga țară 

participă la Festivalul artei stu
dențești care are loc din doi în 
doi ani, întrunind cele mai bune 
manifestări de folclor, teatru, 
muzică. De asemenea, anual se 
desfășoară Festivalul filmului 
studențesc, Colocviul de folclor, 
Colocviu! de creație literară și 
se organizează Salonul național

de artă plastică, Salonul na
țional de fotografie. în 1970 
la aceste manifestări și-au adus 
contribuția peste 12.000 studenți. 
cu participare directă, realizată 
prin selecție.
• UNUL DIN CINCI STU

DENȚI participă activ la activi
tatea formațiilor artistice stu
dențești, adică peste 20 000 stu- 
denți sînt antrenați în mișcarea 
artistică.

Studenții participă la activita
tea a 40 de ansambluri și forma
ții folclorice, dintre care 15 sînt 
mari ansambluri de folclor, a 
peste 20 de coruri, și formații 
vocale, 12 formații de estradă și 
peste 30 de alte formații de 
muzică ușoară.

THALIA STUDENȚEASCA în
trunește 35 de formații de tea
tru, care din doi în doi ani se 
întrec in cadrul Festivalului ar
tei studențești.



Salut tinerei generații
UN TINERET

• Sănătos
• Puternic

îndrăzneț

Gata pentru apărarea patriei

l

(Urmare

UNIFORMELE
ALBASTRE

Organizația U.T.C. își face 
un titlu de îndreptățită mîn
drie din învestitura acordată 
de partid și de stat, de a se 
ocupa de formarea tinerei ge
nerații, pentru muncă și viață, 
de a pregăti tineretul pentru 
apă:?.ea patriei, sarcină de 
mare importanță politică și 
răspundere socială care face 
parte integrantă din com
plexul proces al muncii edu
cative. U.T.C. atribuie acestei 
activități în mod justificat un 
rol și un loc însemnat în preo
cupările sale considerînd-o ca 
o formă cu o largă corespon
dență și o contribuție remar
cabilă în educarea patriotică 
a tineretului țării, în călirea 
fizică a acestuia făcîndu-1 apt 
să răspundă în orice moment 
chemării patriei, să apere cu 
strășnicie dacă e nevoie pă- 
mîntul țării, cuceririle revolu
ționare ale poporului, realiză
rile socialismului.

Activitate cu multiple și 
diverse valențe educative, 
pregătirea tineretului pentru

• în cele 4 970 CENTRE 
DE PREGĂTIRE A TINERI
LOR PENTRU APĂRAREA 
PATRIEI EXISTENTE pe lin
gă întreprinderi, școli. fa; 
cuiltăți și comune, tinerii își 
însușesc, alături de deprin
derile cu specific ostășesc, 
de cunoștințe sportive și tu
ristice, o amplă gamă de 
informații legate de trecutul 
de luptă al poporului și 
partidului nostru.

• în ultimii doi ani peste 
14 000 ELEVI de liceu au 
fost cuprinși, pe timpul va
canței de vară, în tabere 
speciale, în care au partici
pat la complexe activități 
aplicative cu caracter mili
tar, turistic sau sportiv, pre
cum și la bogate manifes
tări cultural artistice.

TINERI SUB
DRAPEL

și in- 
pentru 
de pe

tre cele mai atractive 
teresante preocupări 
sute de mii de tineri 
tot cuprinsul țării.

Acțiunile complexe, 
laterale, cu mare 
instructivă care caracterizea
ză, în general, pregătirea ti
neretului pentru apărarea pa
triei s-au îmbogățit și diver
sificat neîncetat, cîștigînd tot 
mai mult interesul tinerilor 
muncitori, elevi, studenți și 
săteni cuprinși în această for
mă de aotivitate, care dobîn- 
desc cunoștințe extrem de 
utile, învață să prețuiască or
dinea și disciplina, punctuali
tatea și politețea, își tonifică 
organismul prin solicitări fizi-

ce datorită diverselor situații 
în care sînt puși să acționeze.

multi-
eficacitate

e în cele 745 cercuri exis
tente la ora de față, tinerii 
își însușesc, pe lîngă cunoș
tințele militare, cunoștințe 
tehnice de specialitate și sa
nitare, le sînt stimulate preo
cupările pentru știința și teh
nica avansată. Concursurile 
aplicative „Pentru patrie" și 
„Țintaș de elită", celelalte 
activități cu caracter aplica
tiv — excursii, 
ristică, camping 
primite cu real 
nerii angrenați 
de pregătire.

Tinerii bărbați ai țării, din 
contingentele aflate sub dra
pel, întîmpină Congresul or
ganizației noastre cu fru
moase succese în pregă
tirea de luptă și politică, cu 
rezultate superioare pe toate 
„fronturile" vieții ostășești. 
Sînt înfăptuiri care vor da 
greutate raportului ostășesc 
pe care-l vor prezenta celui 
de-al IX-lea Congres al 
U.T.C. delegații reprezentanți 
ai uteciștilor din armată.

...Subunitățile se întorc din 
aplicații, de la trageri, din 
tancodroame ori din marșuri 
cu satisfacția misiunii înde
plinite. Organizațiile U.T.C. 
din armată, îndrumate și 
conduse de către organizațiile

ferit Congresului uteciștilor 
care constituie și pentru tine
rii aflați sub drapel un ali
niament de verificare a ma
rilor potențe generate de en
tuziasmul vîrstei de aur, un 
aliniament de plecare către 
noi succese.

Calificativele, cifrele, pro
centele lasă să răzbată din 
ele argumentat, convingător 
adevărul că organizațiile 
U.T.C. din armată și-au fă
cut și își fac un punct de 
onoare din educarea membri
lor lor în spiritul înaltei răs
punderi ostășești și cetățe
nești. Numai anul trecut a- 
proape 60 de organizații de 
bază și aproape 200 de ute- 
ciști au primit Diploma de

apărarea patriei, s-a impus 
în ultimii doi ani ca una din

orientare tu-
— au fost 

interes de ti- 
în procesul

Dinamism

• Ediția I (1968) : 1 000 000 DE PARTICIPANȚI

TURISM (Urmare din pag. I)

Fiecare 
chema-

se
dăruire,

reușesc să declan- 
resorturi care 

pasiune,

și precizie în acțiunile de 
artileriști.

„luptă" ale tinerilor
n capitol nou și cu o puternică priză la masele largi 
de tineri, într-un fel un element nou și captivant ce 
completează sfera de preocupări ale organizației

Crosul tineretului
U.T.C., îl constituie încredințarea sarcinii _ de însemnătate 
majoră a conceperii, organizării și desfășurării activității 
sportive de masă, turistice și de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei.

înțelegînd și apreciind la parametrii reali valoarea, efec
tul și eficiența sportului, a exercițiului fizic, a mișcării în 
creșterea unui tineret robust, armonios dezvoltat, curajos, 
și cu o mare capacitate de efort fizic și intelectual, și in- 
tegrînd această activitate, alături de turismul pentru tineret 
și de pregătirea tineretului pentru apărarea patriei, în pro
cesul muncii educative, organele și organizațiile U.T.C. au 
adoptat măsuri, au instituit competiții proprii de anvergu
ră, au inițiat o serie de acțiuni sportive și turistice la care 
au fost angrenați un mare număr de tineri, contribuind 
prin aceasta la educarea și dezvoltarea multilaterală a 
tineretului țării.

Printre manifestările sportive de amploare, printre com
petițiile devenite tradiționale, inițiate și organizate de U- 
niunea Tineretului Comunist prin asociațiile și comisiile 
sportive, de la sate, din școli și din facultăți, în colaborare 
cu Ministerul Invătămîntului, U.G.S.R. și C.N.E.F.S., se nu
mără „Crosul tineretului", „Cupa tineretului de la sate", 
„Campionatele universitare și școlare", „Concursul popular 
de șah", „Pentatlonul atletic școlar", „Săniuța de argint 
precum și alte acțiuni specifice diverselor categorii de ti; 
neri care au antrenat anual un număr însemnat de tineri 
muncitori, țărani cooperatori, elevi și studenți. , _

Statisticile de mai jos ne oferă o imagine cu privire la 
aria de cuprindere și locul pe care-l ocupă sportul în bu
getul de timp al tinerilor.

Competiția, care începe cu etape de masă șî 
se încheie cu finală pe țară și la care parti
cipă elevi, studenți, militari, tineri din întreprin
deri, reunește, la fiecare ediție, un număr mare 
de tineri, dornici și ambițioși să-și măsoare 
forțele în disputa pentru victorie :

• Ediția a ll-a (1969); 1 100 000 DE PARTI
CIPANȚI

• €ditia a lll-a (1970) : 1 200 000 DE PARTI
CIPANȚI

de partid, 
șeze acele 
cheamă : 
dîrzenie, dragoste și răspun
dere față de țară, 
succes devine o nouă 
re către alte realizări. Fieca
re efort înseamnă o nouă lec
ție la școala aspră a vieții 
ostășești — școală a carac
terelor tari, a dăruirii pînă la 
sacrificiu dacă țara le-o cere. 
Fiecare calificativ de „bine" 
sau „foarte bine", fiecare 
procent care exprimă numă
rul mereu orescînd de spe
cialiști de clasă, militari de 
frunte, polisportivi, prieteni 
ai cărții reprezintă un dar o-

Onoare a C.C. al U.T.C. 
pentru rezultate bune și foar
te bune în pregătirea de 
luptă și politică, pentru fap
tele de eroism săvîrșite în 
lupta cu furia apelor, pentru 
dăruirea cu care au muncit 
în perioada de înlăturare a 
urmărilor inundațiilor, pentru 
cinstirea ce au dat-o titlului 
de ostași al țării.

Tinerii aflați sub drapel se 
instruiesc, învață, se călesc, 
devin adevărați luptători, stă- 
pîni pe meseria armelor, cu 
convingeri trainice, cu senti
mente profunde de dragoste 
față de patrie, popor și 
partid.

• MIRON
CONSTANTINESCU 

creat de partid, dar și formele 
de acțiune și de creație. Mi
lioane de tineri și tinere, de bă
ieți și fete vor fi reprezentați la 
această mare întrunire a tinere
tului României ; ei vor examina 
cu toată seriozitatea atît pro
blemele economice și politice 
cît și cele culturale și 
ale dezvoltării realității 
sociale și 
proaspete 
domenii.

Trăind 
revoluției 
confruntat 
probleme ale contemporaneității, 
într-o perioadă în care patria 
noastră parcurge o etapă de in
tensă construcție și moderni
zare, tineretul nostru are prile
jul ca o dată cu eforturile 
sporire a cunoștințelor sale 
poată realiza noul.

în numele Academiei de 
ințe Sociale și Politice urăm 
plin succes lucrărilor Congresu
lui ; în domeniile sale specifice 
de creație, Academia noastră va 
sprijini activitatea U.T.C. cerce- 
tînd, studiind problemele tine
retului din multiple puncte de 
vedere pentru a contribui x:u ‘ su
gestii și propuneri care să poată 
fi utile în activitatea de mare 
răspundere a organizației tinere
tului comunist.
• ȘTEFAN TRIPȘA
că tocmai în sacrificiile pe care 
le-a adus întregul popor, în 
munca sa eroică, plină de abne
gație se află sursa bucuriilor și 
satisfacțiilor de azi.

Printre tovațășii mei de mun
că se află un om, coleg de ge
nerație. II cheamă loan Cismaș. 
Cu mai bine de două decenii în 
urmă, tînăr fiind, a venit la 
Combinatul siderurgic din Hu
nedoara. Putea să îmbrățișeze 
atîtea meserii, dar el a vrut să 
fie aici, unde se plămădește oțe
lul, se făurește o parte însem
nată din fundamentul prosperi
tății întregii țări. Acest om 
simplu și minunat a . reușit să 
ducă mai departe, peste mări și 
țări, faima Hunedoarei. Sînt 
mîndru că lucrez lingă un ase
menea om, lîngă alții ca el, și 
simt mereu nevoia să vorbesc 
despre el, despre ei, să-i ofer 
drept exemple. Pasiunea în mun
că, consider eu, este cheia tutu
ror succeselor, garanția reușitei 
în ceea ce ți-ai propus, o sursă 
inepuizabilă de satisfacții. Este, 
prin excelență, un atribut al ti
nereții. Din ea izvorăște și ten
dința frumoasă a tineretului de 
a nu se mulțumi niciodată cu 
ceea ce a înfăptuit, de a rîvni 
mereu spre culmi mai înalte. Să 
gîndim și să muncim ținînd sea
ma de viitor, să privim spre 
punctul unde trebuie să ajun
gem, așa cum elocvent și grăitor 
tace partidul.
• ZAHARIA STANCU 
multă strădanie și cu multă 
muncă să pășească pe urmele, 
acelora oare au dus greul luptei 
împotriva regimului burghezo- 
moșieresc, împotriva fascismului, 
pentru victoria forțelor popu
lare conduse de Partidul Comu
nist Român, pentru construcția 
și înflorirea socialismului în pa
tria noastră, pentru bunăstarea 
și fericirea oamenilor muncii.

Scriitorimea, prin structura ei 
lăuntrică, cum prea bine se știe, 
are multe contingențe cu tînăra 
generație. în ființa unui scriitor 
care într-adevăr este legat de 
popor, de destinele patriei sale, 
care se dedică prin întreaga sa 
activitate cauzei poporului și ri
dicării patriei, nu se stinge ni
ciodată flacăra tinereții. Se spu
ne, pe drept cuvînt, că tineretul 
înseamnă viitorul. Nu există 
scriitor adevărat care să nu-și a- 
țintească ochii asupra viitorului, 
care să nu fie preocupat de

artistice 
noastre 

vor aduce contribuții 
și originale în aceste

în epoca desfășurării 
științifice și tehnice, 

nemijlocit cu marile

de 
să

Ști- 
de-

FORUM AL TINEREȚII5

Turismul a devenit o com
ponentă a vieții moderne 
a tinerilor, o activitate care 
a înregistrat o mare audiență 
la generația tînără și care a 
cunoscut o largă și rapidă 
dezvoltare, după Consfătuirea 
pe țară a U.T.C.

în 1968, în aprilie, ca o con
secință a sporirii rolului turis
mului social-educativ, ia 
ființă B.T.T. în această pe
rioadă, relativ scurtă, acțiu
nile turistice au contribuit la 
lărgirea orizontului de cu
noștințe al tinerilor, la dez
voltarea sentimentelor patrio
tice, la cunoașterea, populari
zarea și valorificarea tezauru
lui de valori materiale, cul
turale și spirituale ale poporu-

lui român și ale altor popoare.
Ce poate să însemne alt

ceva decît acest lucru aflu
ența tinerilor la acțiunile și 
activitățile turistice organiza
te de B.T.T. ?

în cei peste doi ani 
de existență, la ACȚIUNILE 
INTERNE — excursii cu 
programe de mai lungă sau 
mai scurtă durată — s-au în
registrat CIRCA 5.000.000 DE 
PARTICIPĂRI (tineri mun
citori, elevi, studenți, țărani 
cooperatori etc.) iar la cele 
externe — excursii peste ho
tare — 20.000 DE PARTICI
PĂRI.

atît ediție de vară cît și ediție de iarnă, pasionantele 
includ un număr mare de discipline sportive : atletism,

Avînd
întreceri ------------- ----------  ------- — , ,
fotbal, trîntă, volei, handbal, tenis de masă, oină, șah, schi etc.

La prima etapă a întrecerilor — cea de masă — au parti
cipat, de fiecare dată, circa 1 000 000 DE TINERI SĂTENI.

ȘCOLARE: 500 000 de participant. 
UNIVERSITARE : 42 000 de studenți.

__  , |Q ora aC|ua|£ există circa
15 000 de formații sătești de fotbal, oină, volei, handbal etc.

• DINAMICA DEZVOLTĂRII ACTIVITĂȚII SPORTIVE LA
SATE : 1968 — 30 echipe de oină ; 1970 — 400 echipe de 
oină.

CUPA TINERETULUI
DE LA SATE“

_ „PENTATLONUL ATLETIC ȘCOLAR" angrenează în fie
care an circa 1 200 de echipe reprezentative de școli.

• „OLIMPIADA DE I------- ' .................
ticipanți.

• CAMPIONATELE
• CAMPIONATELE
• UN BILANȚ EDIFICATOR :

IARNĂ A ELEVILOR" : 250 000, de par-

T“
Adună și ea an de an, pe pîrtiile... curajului, cite 400 000 DE 

ELEVI LA PRIMA ETAPĂ, care pilotează cu îndemînare micii 
bolizi.

• Avem 5 540 de aso
ciații sportive ale elevi
lor.

• în mediul rural exis
tă în prezent circa 3 000 
de asociații sportive 
vreo 6 500 de cercuri 
nivel de sat.

și 
la

în• îndrăgind din ce 
ce mai mult activitatea 
sportivă, sporind consi-

derabil numărul tinerilor 
care practică sportul, or
ganizațiile U.T.C. s-au 
preocupat de lărgirea 
bazei materiale pentru 
sport. Numai în ultimii 
ani tinerii, prin contri
buția voluntar-patriotică, 
au amenajat în sate și 
școli peste 6 000 de baze 
sportive simple.

din pag. I)
soarta acelora cărora el se adre
sează, a contemporanilor săi și 
a urmașilor, și se știe că un 
scriitor adevărat dorește cu ar
doare să învingă timpul. Scrii
torul adevărat dorește, de ase
meni, să cucerească inimile și 
conștiința generațiilor prezente 
și generațiilor viitoare și să le 
influențeze în scopul servirii ce
lor mai nobile și mai înalte 
idealuri ale omenirii : menține
rea și întărirea păcii, slujirea 
progresului, iubirea patriei, a 
independenței și suveranității 
naționale, construcției socialis
mului și comunismului.

Operele confraților mei, 
torii, — printre care se 
un mare număr de tineri 
conjugă în mod firesc cu 
întregului popor, cu activitatea 
dumneavoastră, tineri U.T.C.-iști. 
Și noi, ca și dumneavoastră, do
rim să contribuim mai departe,
— și vom continua să contri
buim atît cît vom mai avea zile,
— la înălțarea patriei noastre, 
să făurim nu numai o țară nouă, 
dar și un om nou, o lume nouă, 
o viață nouă, mai bună

Dorim din toată inima un 
strălucit succes importantului 
dumneavoastră Congres. Dum
neavoastră tuturor vă dorim 
succese depline în munca dum
neavoastră, în adîncirea studiilor 
dumneavoastră, în eforturile 
dumneavoastră patriotice de a 
contribui din toate puterile, cu 
elan, la construcția socialismului 
și a comunismului în iubita și 
frumoasa noastră patrie Repu
blica Socialistă România.
• HENRI COANDĂ
care v-o urez cît se poate de 
lungă.

Dacă am avut norocul să tră
iesc mai mult de patru cincimi 
dintr-un veac, am asistat la naș
terea multor noutăți în știință. 
Am văzut apariția gramofonu
lui, a telefonului, a automobilu
lui, a aviației, a radioului, a te
leviziunii, a laserului, a radaru
lui, a penicilinei și cîte și mai 
cite pentru binele și pentru răul 
omenirii.

Adeseori am crezut, cînd au
zeam de vreo invenție nouă, că 
de data aceasta are să fie între
buințată spre binele umanității. 
Dar oamenii s-au servit de ea 
întrebuințînd-o ca o unealtă de 
distrugere. Aceasta nu trebuie să 
mai aibă loc.

Dacă avem un creier, aceasta 
înseamnă ca să ne servim de el 
pentru a crea tot ce se poate 
spre binele material și moral al 
omenirii în toată lumea.

Acesta să fie țelul nostru în 
viață, pentru care voi lupta, și 
sînt sigur că voi mă veți ajuta.
• IOAN AVRAM
este universul în care marile în
făptuiri, realizările remarcabile 
din anii socialismului păstrează 
însemnele de pricepere, pulsul 
de viguroasă dăruire cu care ini
ma tînără a țării se înscrie în 
viața și interesele generale ale 
societății Consider că este pri
lejul să-i felicităm din inimă pe 
tineri, pe sutele de mii de tineri 
întîlniți astăzi în fabrici și uzi
ne, al căror umăr l-am simțit tot 
timpul alături, în zilele cincina
lului încheiat recent al cărui bi
lanț rodnic este mîndria noastră 
a tuturor.

Vom urmări plini de încre
dere dezbaterile din sala Con
gresului, cu credința că acolo 
se hotărăște cp chibzuință și 
maturitate temeiul unor acțiuni 
cu o cuprinzătoare capacitate 
educativă, de mare eficiență în

scrii- 
găsesc 
— se 
opera

formarea și desăvîrșirea perso
nalității tinerilor. Fără îndoială, 
Congresul U.T.C. constituie un 
moment important pentru cata
lizarea inițiativei în muncă, 
creșterea răspunderii față de sar
cinile profesionale, ridicarea ni
velului de pregătire profesio
nală.

MILITANTE
SUB STEAGUL PARTIDULUI

revoluționare, a muncii desfășu
rate de tineri își va găsi unita
tea de măsură exactă și expre
sivă în bilanțul general de 
realizări și înfăptuiri în care 
s-au concretizat eforturile în
tregului popor in anii ultimului 
cincinal. Așa cum s-a arătat și 
în Plenara C.C. al P.C.R., pe
rioada pe care am incheiat-o re
cent se înscrie în istoria patriei 
ca o etapă din cele mai fruc
tuoase, în care. înfăptuind linia 
politică, programul partidului, 
poporul nostru a obținut reali
zări remarcabile. Cu indreptățită 

ra
se 

i Și 
I Și de 

_ . . în
făptuirii sarcinilor stabilite de 
partid. Cu îndreptățită mîndrie 
organizația noastră poate rapor
ta că in toată această perioadă 
s-a afirmat ca un factor activ 
în îndrumarea tineretului, în 
creșterea contribuției acestora 
la progresul țării.

Chemat să analizeze munca ti
nerilor din toate domeniile, 
realizările organizației U.T.C. in 
înfăptuirea mărețelor obiective 
ale construcției socialiste, în for
marea și educarea lor comu
nistă, Congresul va prilejui 
desigur un bilanț bogat. In mă
sura în care cîteva pagini de 
ziar pot să facă o imagine a a- 
cestui bilanț ne-am străduit s-o 
oferim în chiar cuprinsul acestui 
număr al ziarului. Dar, mai cu 
seamă menirea Congresului este 
aceea de a realiza o amplă 
prospecție asupra muncii de 
viitor, de a stabili direcțiile în 
care efortul tinerilor și al or
ganizației sale revoluționare să 
se valorifice mai plenar, sa se 
afirme prin realizări de presti
giu, pe măsura posibilităților și 
exigențelor actuale.

Realizind o amplă sinteză a 
experienței dobindite, relevînd 
deopotrivă neajunsurile existen
te incă in activitatea cu tinerii.

mîndrie tineretul țării poate i 
porta că în aceste realizări 
află materializate deopotrivă 
eforturile sale, devotamentul 
abnegația cu care alături 
întregul popor s-a dăruit

dezbaterile Congresului, docu
mentele ce vor fi adoptate, au 
menirea să ducă în principal la 
sporirea contribuției tinerilor la 
înfăptuirea obiectivelor econo
mice, sociale, științifice și cul
turale, cuprinse 
de dezvoltare a 
etapa importantă 
prezintă actualul

Așa cum au relevat numeroa
sele opinii pe care le-am pu
blicat in ultimele zile, așa cum 
au relevat mai înainte adună
rile și conferințele de dare de 
seamă și alegeri, întreaga acti
vitate de pregătire a Congresu
lui, tinerii așteaptă ca forumul 
suprem al organizației noastre 
revoluționare să contureze un 
program de muncă capabil să 
determine prezența mai activă 
a Uniunii Tineretului Comunist 
in toate domeniile de activitate, 
valorificarea intr-o mai mare 
măsură a vastelor posibilități 
ce decurg din atribuțiile și răs
punderile cu care partidul a 
investit organizația de tineret. 
In ducerea la Îndeplinire a 
acestui mandat, lucrările Con
gresului nostru beneficiază de 
prețioasele îndrumări cuprinse în 
documentele de partid ale recen
tei Plenare a C.C. al P.C.R. cu 
privire la rolul organizațiilor 
de masă in etapa actuală a fău
ririi societăii socialiste multila
teral dezvoltate. In spiritul va
loroaselor indicații ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu, parti- 
cipanții la forumul suprem al 
organizației noastre trebuie să 
definească o dată cu căile de 
Îmbunătățire a conținutului ac
tivității de organizație și măsuri 
de perfecționare a cadrului și 
structurilor 
să permită 
continuare, 
lor U.T.C.
dențești, apropierea organelor 
conducătoare de masa tine
retului, măsuri care să confere 
organizațiilor de tineret o mai 
largă audiență la tineri, la pro
blemele specifice, majore ale 
acestora.

Solicitat să se manifeste in

in programul 
României in 
pe care o re- 
cincinal.

organizatorice, care 
democratizarea in 

a vieții organizații- 
și asociațiilor stu-

întreaga viață socială ca o for
ță tot mai activă, tineretul tre
buie să afle în organizația sa 
revoluționară un factor tot mai 
important de inițiativă și dina
mism, de mobilizare și educare 
în spiritul marilor comanda
mente ale epocii pe care o 
trăim. Cu precădere vor trebui 
in acest sens să se afirme mo
dalități mai diverse și mai efi
ciente de educare prin muncă și 
pentru muncă și este de așteptat 
ca lucrările Congresului să re
liefeze căile și mijloacele adec
vate prin care organizațiile 
U.T.C. și asociațiile studențești 
să contribuie intr-o mai mare 
măsură la orientarea tineretului 
către sectoarele hotărîtoare ale 
producției materiale, să deter
mine in rîndurile sale o amplă 
mișcare spre asimilarea cuceri
rilor științei și tehnicii contem
porane, pentru permanenta per
fecționare profesională in ve
derea integrării superioare in 
exigențele mereu crescinde ale 
dezvoltării noastre economice 
și sociale.

Inaugurind o nouă etapă in 
viața organizațiilor U.T.C. — 
propunînd direcții și soluții 
pentru îmbunătățirea activității 
lor in toate domeniile, este de 
așteptat ca lucrările Congresu
lui să declanșeze un larg spirit 
he inițiativă, de căutări creatoa
re, să promoveze ca principal 
mijloc de acțiune dialogul viu 
și permanent cu tinerii, condi
ție hotăritoare pentru ca activi
tatea organizației U.T.C. să se 
situeze la un nivel superior, să 
răspundă în tot mai mare mă- 
sură cerințelor și exigențelor 
tineretului.

Exprimindu-ne convingerea 
ea al IX-lea Congres al U.T.C. 
își va indeplini cu cinste misiu
nea sa, mandatul încredințat de 
tineri, că el va determina creș
terea contribuției organizației 
noastre și a întregului tineret 
Ia înfăptuirea programului par
tidului, urăm lucrărilor sale 
DEPLIN SUCCES’



Solidari cu eroicul Vietnam !

CUBA : Tineri români pârtieipînd fa „Zafra".Una din numeroasele întîlniri de la C.C. al U.T.C. cu oaspeții 
străini.

DETAȘAMENT ACTIV
In mișcarea internațională de tineret
Vom deschide grupajul nostru cu o cifră : 400. Este numărul 

organizațiilor de tineret și studenți cu care Uniunea Tineretului 
Comunist și Uniunea Asociațiilor Studențești din România între
țin relații de cooperare. Sint organizații de pe toate continen
tele, organizații de cele mai diferite orientări politice. în pe
rioada care a trecut de la ultimul Congres al U.T.C., organiza
ția noastră a stabilit noi legături cu forțele care exprimă năzu
ințele de pace, progres, libertate și democrație ale generației 
tinere a lumii. Prin întreaga activitate desfășurată pe plan in
ternațional, U.T.C. își aduce propria sa contribuție la promo
varea și înfăptuirea principiilor politicii externe a partidului și 
statului nostru, la întărirea frontului forțelor antiimperîaliste, 
democratice și progresiste.

O preocupare centrală a U.T.C. și U.A.S.R. o reprezintă inten
sificarea și adîncirea relațiilor de frățească colaborare cu orga
nizațiile de tineret din țările socialiste, relații care cunosc o 
permanentă dezvoltare. Totodată, U.T.C. lărgește legăturile cu 
organizațiile comuniste, democratice, revoluționare ale tinerei 
generații de pe toate continentele. In același timp, întreține un 
dialog viu cu cele mai diferite forțe din mișcarea internațională 
de tineret, în spiritul stimei și respectului mutual, al aspira
țiilor comune de pace și progres.

Tineretul României socialiste, organizația sa revoluționară, 
își afirmă solidaritatea cu tinerii de pretutindeni care luptă 
impotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismu- 
Iui, pentru pace, libertate și progres social, pentru dreptul fie
cărui popor de a decide în mod liber asupra destinelor sale. 
Tineretul român își afirmă sprijnul față de cauza dreaptă a 
poporului vietnamez și a celorlalte popoare din Peninsula Indo- 
chineză. cere încetarea agresiunii americane din această parte 
a lumii, retragerea trupelor S.U.A. și ale sateliților lor din Viet
nam, Cambodgia și Laos, respectarea drepturilor suverane ale 
popoarelor indochineze. Urmărind cu îngrijorare evoluția situa
ției din Orientul Apropiat, U.T.C. se pronunță pentru soluțio
narea conflictului pe cale pașnică in spiritul rezoluției Consi
liului de Securitate din noiembrie 1967, pentru retragerea tru
pelor israeliene de pe teritoriile arabe ocupate, recunoașterea 
și respectarea dreptului la existență independentă și integritate 
teritorială a tuturor statelor din această zonă, pentru reglemen
tarea problemelor populației palestiniene, potrivit dorințelor și 
năzuințelor naționale ale acesteia, inclusiv crearea unui stat 
independent. Salutind eforturile depuse pentru înfăptuirea 
securității europene, tineretul român iși aduce contribuția la 
statornicirea unui climat de pace și înțelegere pe continentul 
nostru. „Masa rotundă" de la Snagov — organizată de U.T.C. — 

a prilejuit pentru prima dată în mișcarea de tineret euro
peană un larg și profund dialog între cele mai diverse organi
zații de tineret de pe continent.

Tineretul român este alături de tinerii care luptă împotriva 
regimurilor dictatoriale pentru libertate și democrație în Spania. 
Portugalia și Grecia. Sprijinim tineretul luptător din Angola, 
Mozambic, Guineea-Bissau, din Rhodesia și Africa de sud, for
țele revoluționare din Asia, Africa și America Latină.

Luînd parte la activitatea F.M.T.D. și U.I.S. încă de la în
ființarea acestora, U.T.C. și U.A.S.R. contribuie în mod con
structiv la elaborarea unor programe și obiective care să țină 
seama de realitățile mișcării de tineret contemporane și să 
favorizeze cooperarea pe baza stimei și încrederii reciproce a 
respectării autonomiei și egalității organizațiilor membre pe 
fundamentul aspirațiilor comune.

Profund atașată ideilor pentru care România socialistă mili
tează în viața internațională, sprijinind cu fermitate politica 
partidului și statului nostru, tînăra generație, Uniunea Tinere
tului Comunist și Uniunea Asociațiilor Studențești din România 
vor milita și în viitor cu perseverență pentru lărgirea și întă
rirea frontului forțelor care apără pacea, militează pentru pro
gres, pentru o lume a înțelegerii între popoare și a securității 
internaționale.

P U.T.C. și u£s”r. | I întrețin relații jI de cooperare cu j 
| 400 j
l organizații de tineret și studenți i 
I din întreaga lume l

Opinii despre 
o initiative 
a U.T.C.

masa

Ol LA
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• FERNAND DEWIT, repre

zentant al „Jongsoscialisten" 
(tinerii socialiști flamanzi) din 
Belgia :

„Am fost la multe reuniuni 
internaționale și de aceea do
resc să remarc că aici la
Snagov nu numai că s-au
exprimat multiple puncte de ve
dere, dar că în general dezbate
rea a avut un nivel calitativ ri
dicat, prin caracterul intervenții
lor, prin dorința larg exprimată 
de a pune în relief ceea ce u- 
nește pe tineri. Mulțumesc U- 
niunii Tineretului Comunist din 
România pentru inițiativă, pen
tru modul în care a organizat 
„masa rotundă", pentru climatul 
pe care l-a asigurat".

• TEDDY PETERSON, pre
ședintele Tineretului Partidului 
Socialist Popular din Danemar
ca :

„Întreaga reuniune s-a desfă
șurat în cea mai prietenească at

La „masa rotundă" de la Snagov.

mosferă, ceea ce a avut drept 
rezultat stabilirea de contacte 
extrem de valoroase între dele
gați. Dacă ne gîndim că acesta 
a fost mobilul „mesei rotunde" 
pot spune atunci cu toată con
vingerea că ea a reprezentat un 
mare succes".

» JUHANI KAUHANEN — 
membru al Comitetului Execu
tiv al Uniunii Tineretului Libe
ral din Finlanda :

„Masa rotundă" de la Snagov 
este un bun exemplu care relie
fează dorința tineretului din Eu
ropa de a se aduna laolaltă în 
jurul aceleeași mese pentru a 
discuta despre problema secu
rității pe continent, despre esen
ța și implicațiile acestui feno
men politic vital pentru viitorul 
nostru. „Masa rotundă", consi
der, este cea mai importantă și 
mai largă întilnire a tineretului 
de pe continentul nostru care 
s-a organizat vreodată".
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<► • Transformările pozitive <

L • U.T.C. și U.A.S.R. au < 
continuat să dezvolte co- (

> operarea cu organizațiile . 
I de tineret și student! din
, țările socialiste. în anul ’ 

1970 au avut loc schimburi <
• de delegații cu organizații- . 
) le din. U.R.S.S., Polonia,
> Bulgaria, Iugoslavia, Un- ’ 

garia. o delegație a U.T.C. (
• a vizitat R. p. D. Core- . 
I eană. Delegații ale U.T.C.
> și U.A.S.R. au participat 1 

la Congresul U.T.C.L. din <
• Uniunea Sovietică, la fes- . 
) tivltățile prilejuite de zi-
> lele naționale din Ceho- ’ 

slovacia și Ungaria, la <
I reuniuni studențești inter- (
> naționale organizate în
. Iugoslavia șl Cehoslovacia. ' 

la alte manifestări inter- <
• naționale care au avut loc . 
) în R.D.G. și U.R.S.S.

. • Ne-au vizitat țara de- *
' legații ale organizațiilor ( 
I comuniste de tineret din . 
) Spania, Venezuela, conduse ’ 

de secretarii generali ai ’ 
' acestor uniuni, o delegație i 
I a Tineretului Democrat , 
I din Dahomey, președinții 
. Uniunii Tineretului Suda- • 
’ nez, Tineretului Democrat < 
I din Irak, precum și repre- . 
) zentanți ai conducerii Ti- 
. neretului M.P.L.A. (Ango- < 

la), T.M.G.T. — Turcia, Ti- (
> neretului Patriotic al Mun- .
) cii din Guatemala. '

> din mișcarea de tineret și < 
<► studenți. ca rezultat a) <
> dezvoltării generale a for- ◄ 

țelor progresiste, au făcut ◄
<► posibilă lărgirea colaboră- ◄ 

rii cu forțe ale tineretului ◄ 
de cele mai diferite orien- <

> țări politice, ideologice, ◄ 
religioase și afilieri inter- < 
naționale, stabilirea de noi < 
legături cu mișcări ale ◄ 
tineretului care se situează <

£ pe poziții înaintate, pro- <
> gresiste. în această perioa- < 

dă au efectuat vizite în <
« țara noastră delegații ale <
< Tineretului Social — Creș- <
< tin din Belgia, Tineretu- ◄ 
C lui Liber-Democrat din <
< R. F. G., președintele or- «
< ganizației de tineret a <
< Partidului Muncii din <
< Olanda.

« e Un grup de uteciști a < 
« luat parte la edificarea <
c Centrului memorial de la < 
C Ulianovsk, cu ocazia ani- < 
<► versării centenarului naș- < 
J ► terii lui V. I. Lenin. Bri- « 

gada „23 August — Româ- < 
v nia“ a participat, timp de < 
]► aproape cinci luni, la cam- 4 

pania de recoltare a tres- <
< t tiei de zahăr din Cuba. <

„APRECIEM IN MOD DEOSEBIT
COLABORAREA CU U.T.C."

• JEAN NOEL INNOCENTE 
DE SOUZA, secretar general al 
Mișcării 'de Tineret din Daho
mey :

— în discuțiile pe care le-am 
purtat la C.C. al U.T.C. s-a e- 
vidențiat dorința comună de a 
strînge legăturile de prietenie 
dintre organizațiile noastre. 
România prin politica ei de in
dependență națională, prin spri
jinul pe care îl dă tuturor po
poarelor ce luptă pentru liber
tate, deplină suveranitate, se 
bucură de un prestigiu deosebit. 
Poporul român ne oferă exem
plul unui popor stăpîn pe desti
nele sale. Sperăm că bunele 
noastre relații se vor dezvolta 
continuu, ceea ce corespunde 
dorinței și intereselor reciproce.

• KHALIL ELIAS, președin
tele Uniunii Tineretului Suda
nez :

— Este multă vreme de cîrid 
organizațiile noastre întrețin re
lații, încă din anii cînd colonia
liștii mai erau la putere în Su
dan și noi luptam pentru a ob
ține independența. Noi apreciem 
foarte mult relațiile dintre ti
neretul celor două țări, ca și în
tre popoarele român și sudanez 
și considerăm de datoria noas
tră să întărim și să lărgim a- 
ceste relații. Am purtat la Bucu
rești discuții cordiale, sincere, 
călduroase în toate problemele 
care ne interesează. Tovarășii 
români au manifestat față de noi 
sentimente de adîncă simpatie și 
sînt convins că vom înainta pe 
calea consolidării prieteniei ti
neretului și popoarelor noastre.

• ALFONSO VAN DUNEN, 
unul din conducătorii Tineretu
lui Mișcării Populare pentru Eli
berarea Angolei :

— Mă găsesc pentru prima 
oară în România dar prietenii 
români m-au înconjurat cu mul
tă căldură, dovedind o solidari
tate emoționantă cu lupta po

porului și tineretului nostru. 
Contactele avute la C.C. al 
U.T.C. au fost fructuoase. Am 
discutat probleme care ne pre
ocupă, mai ales situația din 
Angola și am afirmat dorința 
reciprocă de a dezvolta legătu

Din declarațiile conducătorilor 

organizațiilor de tineret 

care au vizitat România

rile dintre organizațiile noastre. 
Apreciez pozitiv relațiile noas
tre cu Uniunea Tineretului Co
munist, mulțumind călduros 
pentru sprijinul multilateral pe 
care îl primim. Sprijinul vostru 
consolidează lupta pe care o du
cem pentru independență și li
bertate.

• ELIAS GUTIERREZ, secre
tar general al Uniunii Tineretu
lui Comunist din Spania :

— în România ne-am bucurat 
de o primire călduroasă, since
ră, care reflectă solidaritatea 
tovărășească cu tineretul comu
nist al Spaniei, cu poporul nos
tru. între organizațiile noastre, 
ca și între partidele noastre, sînt 
relații foarte strînse. în convor
birile cu conducătorii U.T.C. am 
simțit o mare simpatie față de 
cauza noastră, o înțelegere de
osebită față de problemele care 
ne preocupă. Aceste contacte 
s-au dovedit fertile și de aceea 
le vom dezvolta. Există între 
noi o concordanță de păreri în 
problemele esențiale.

• MIRKO MADOR, membru 
al Prezidiului Uniunii Tineretu
lui Iugoslav.

— Prietenia și colaborarea cu 
Uniunea Tineretului Comunist 

din România o apreciem în mod 
deosebit. Această colaborare se 
dezvoltă și o dovadă edifica
toare în acest sens este chiar 
vizita delegației U.T.I. în Româ
nia. Considerăm această colabo
rare fructuoasă, un exemplu de

relații în spirit tovărășesc, ba
zate pe interesul reciproc. Cred 
că avem bune condiții pentru a 
dezvolta și mai mult în viitor 
această colaborare, în spiritul 
prieteniei popoarelor noastre. 
Ne leagă aceleași țeluri, țările 

cu ocazia vizitei delegației U.T.C.Miting la Phenian

noastre înaintează cu succes pe 
drumul construcției socialiste. 
Relațiile frățești dintre U.T.C. și 
U.T.I. se bazează tocmai pe a- 
ceste țeluri comune și servesc 
consolidării păcii și socialismu
lui, unității tineretului din ță
rile care construiesc socialismul, 
a tuturor forțelor democratice 
ale generației tinere.

• ANJA LEMP1NEN, repre
zentantă a Uniunii Tineretului 
Democrat din Finlanda :

— Sîntem foarte satisfăcuți de 
faptul că am avut din totdea
una și avem și în prezent re
lații bune, prietenești cu U.T.C. 
Uniunile de tineret comuniste și 
democrate au astăzi în lume 
multe sarcini comune și rela
țiile cu U.T.C. le consider drept 
pozitive în acest sens. Dăm o 
înaltă apreciere activității 
U.T.C., muncii tineretului ro
mân.

GREVA 
STUDENȚILOR 
PORTUGHEZI

Peste 9 000 de studenți de la 
Universitatea din orașul Coim
bra (Portugalia) au declarat 
marți o grevă pe timp de 48 
de ore în semn de protest față 
de arestarea a opt colegi de 
studii. Cei opt studenți au fost 
reținuți de poliție după un mi
ting „neautorizat", organizat 
în cadrul acțiunilor de pro
test ce au loc în prezent în 
Portugalia ea răspuns la ju
decarea unu! grup de persona
lități politice sub acuzația de 
a fi sprijinit mișcările de eli
berare națională din coloniile 
portugheze. Aproximativ 300 
de polițiști ocupă în prezent 
Universitatea din Coimbra.

Puternice atacuri ale 

patrioților sud-vietnamezi

Detașamente ale Frontului Național de Eliberare din Viet
namul de Sud au atacat, în ultimele două zile, cu rachete și 
mortiere pozițiile americane dispuse in regiunea Khe-Sanh- 
Quang Tri, situată in apropierea frontierei dintre Laos și 
Vietnamul de Sud.

■ Un comunicat al comanda
mentului militar american 
confirmă . aceste atacuri, men- 
ționînd că au fost înregis
trați șase morți și zece răniți 
în rîndurile trupelor ameri
cane.

„încă din vremea Adminis
trației Johnson, Statele Unite 
au pus accentul, în politica lor 
față de Asia de sud-est, pe 
rezolvarea militară a conflic
tului vietnamez". — relevă în- 
tr-un editorial, ziarul „NEW 

YORK TIMES". „O analiză 
reală a perspectivelor de solu
ționare a acestui conflict, a- 
preciază ziarul, trebuie să por
nească de la acceptarea nece
sității încetării complete a ac
țiunilor militare în Peninsula 
Indochineză. Actuala politică 
a guvernului american are ca 
obiectiv însă sprijinirea regi
mului Thieu-Ky, ceea ce face 
ca șansele creării unei situații 
stabile în sud-estul asiatic să 
fie tot mai slabe".

Front popular 
în Bolivia

Guvernul Boliviei a anunțat 
că a inițiat constituirea unui 
front popular. Acesta urmează 
să fie o asociație politică a 
muncitorilor, țăranilor și altor 
categorii, de cetățeni și nu o 
coaliție de partide politice.

Președintele . Juan Jose 
Torres a declarat că formarea 
frontului popular este urgent 
necesară, acesta urmînd a fi 
un instrument al schimbărilor 
progresiste din țară. Noua a- 
sociație politică va fi consti
tuită în prima jumătate a a- 
cestui an, înainte de plebisci
tul cu privire la Constituție. 
Ministrul planificării politice, 
Jose Ortiz Mercado, a declarat 
recent corespondentului agen
ției Taniug că elaborarea pro
iectului noii Constituții este a- 
aproape încheiată.

— Grupul de experți din 
14 țări, printre care și Ro
mânia, constituit printr-o re
zoluție a ultimei sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. 
și însărcinat să sprijine pe 
secretarul general la pregăti
rea unui raport asupra conse
cințelor economice și sociale 
ale cursei înarmărilor și 
cheltuielilor militare, a ținut 
marți, la sediul O.NU., prima 
sa reuniune. Secretarul gene
ral al O.N.U. U Thant, a ce
rut experților să „evalueze 
amploarea pericolelor înar
mării cît și a sarcinilor fi
nanciare". U Thant a declarat 
că fondurile devenite disponi
bile prin încheierea cursei 
înarmărilor vor trebui să „fa
ciliteze, în cursul deceniului 
următor, realizarea programe
lor . de dezvoltare economică 
și socială, atît de necesare".

Stabilirea de legături 
telegrafice, poștale și 
radio între Chile și Cuba

• LA SANTIAGO DE CHILE 
a fost semnat un acord privind 
stabilirea de legături telegrafi
ce și poștale între Republica 
Chile și Republica Cuba. Toto
dată, a fost semnat un acord 
privind Stabilirea de legături 
radio între cele două țări.

Prelungirea
„stării 

excepționale" 
in Uruguay ?

• MINISTRUL DE INTERNE 
URUGUAYAN, Santiago de 
Brum Carabajal, a declarat 
marți că guvernul va cere Co
misiei speciale a Congresului 
prelungirea cu încă 45 de zile a 
suspendării libertăților civile. 
Hotărîrea guvernului de la 
Montevideo de a recurge la a- 
cest gen de măsuri a fost luată 
la 11 ianuarie, în urma răpirii 
ambasadorului britanic Geoffrey 
Jackson, iar termenul de 40 de 
zile fixat anterior urmează să 
expire sîmbătă.

„Sclavie albă"
• CEA MAI MARE AFACE

RE,. DE „SCLAVIE ALBA“ din 
Brazilia a fost descoperită re
cent de poliție. Potrivit relată
rilor presei din Rio de Janeiro, 
1 200 de țărani au fost reduși 
la sclavie într-o exploatare a- 
gricolă din Mato Grosso. Po
trivit anchetei întreprinse de 
poliție, ei trăiau într-un veri
tabil lagăr de concentrare, fără 
a primi vreun salariu, supuși 
celor mai grele pedepse corpo
rale, care, uneori, se soldau cu 
moartea.

• PRIMUL MINISTRU AL 
IRLANDEI DE NORD, James 
Chichester Clark, s-a înapoiat 
la Belfast după ce a examinat 
la Londra cu primul ministru 
al Marii Britanii, Edward 
Heath, și cu alte, oficialități ale 
guvernului englez situația, crea
tă în ultimele săptămini în 
Ulster. Premierul nord-irlan- 
dez a refuzat să înfățișeze zia
riștilor amănunte asupra con
vorbirilor avute la Londra, 
mărginindu-se să declare că 
„guvernul britanic devine tot

mai preocupat în legătură cu 
numărul militarilor necesari 
menținerii ordinii în Ulster", 
în prezent, în Ulster se află 
7 400 de militari englezi.

• CORTESUL (PARLAMEN
TUL) SPANIOL a aprobat 
marți proiectul unei noi legi a 
muncii care are un pronunțat 
caracter antimuncitoresc. Legea 
stipulează că guvernul are drep
tul să numească și să demită 
pe liderii sindicali, iar gr/vele 
continuă să rămînă interzise.

« PREȘEDINTELE ■ COMI
TETULUI DE ORGANIZARE 
a celei de-a 11-a Olimpiade a 
Jocurilor de iarnă, Kogoro U- 
emura, a salutat, într-un inter
viu acordat ziarului „Neues 
Deutschland", faptul că R.D. 
Germană va arbora la Sapporo, 
pentru prima dată în cadrul 
Jocurilor,. , olimpice, drapelul 
său și, i se va intona imnul națio
nal. O hotărîre în acest sens a 
fost luată în 1968, în Mexic, de 
către Comitetul Olimpic Inter
național.

Premierul italian 
in S.U.A.

e PREȘEDINTELE CONSI
LIULUI DE MINIȘTRI AL I- 
TALIEI, Emilio Colombo, va 
pleca astăzi la Washington, în
tr-o vizită oficială, la invitația 
președintelui S.U.A., Richard 
Nixon. în timpul convorbirilor 
cu oficialitățile americane, vor 
fi abordate o serie de proble
me importante ale situației in
ternaționale, precum și relațiile 
dintre cele două țări.

• DUPĂ INTRODUCEREA 
SISTEMULUI MONETAR ZE
CIMAL, o nouă reformă a fost 
anunțată in Anglia printr-o 
Carte Albă a guvernului pu- 
blicaiă marți. Este vorba des
pre sistemul de administrație 
locală, datînd din secolul tre
cut. care urmează să fie total 
schimbat și modernizat. Un 
număr de 51 de comitate, sub- 
impărțite in districte, vor în
locui cele 400 de zone de ad
ministrație locală actuale.
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