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Cuvintarea tovarășului

La 18 februarie s-au deschis la București lucrările mai activă a tineretului la celui de-al IX-lea Congres, al Uniunii1 Tineretului Co-’ munist.Delegații organizațiilor U.T.C. din întreaga țară — muncitori, lucrători ai o- goarelor, ingineri, tehnicieni, studenți, elevi, militari, învățători și profesori, cercetători științifici, oameni de artă — s-au în-1 trunit în această zi, în sala Palatului Republicii, pentru a face bilanțul unei bogate perioade de activitate . desfășurate. de la. ultimul congres, în lumina Hotă- rîrii partidului cu privire la îmbunătățirea activității în rîndul tineretului și pentru a stabili jaloanele de acțiune ale etapei viitoare, corespunzător cerințelor și perspectivelor dezvoltării României socialiste. Avînd loc la începutul noului cin- într-o perioadă în de

întreaga Viață economică a țării, de creștere a eficienței activității organizațiilor U.T.C. și a acțiunilor poli- tico-edilcațiVe, , avînd ca scop formarea unui înalt nivel de gîndire politică și ideologică a tineretului, sădirea în sufletul și conștiința tinerilor a sentimentu-
ZI

a lucrărilor

NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși și prieteni tineri,îmi este deosebit de plăcut să iau parte la deschiderea Congresului Uniunii Tineretului Comunist și să vă adresez, cu acest prilej, dumneavoastră, delegaților și invitaților la Congres, tuturor U.T.C.-iștilor, întregului tineret din patria noastră un cald mesaj de salut din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat și a guvernului Republicii Socialiste România. (Aplauze puternice, prelungite).Prin caracterul său reprezentativ, Congresul U.T.C. constituie, de fapt, un larg forum democratic al tuturor categoriilor de tineret. Problemele care urmează să fie dezbătute în timpul lucrărilor Congresului privesc toate laturile muncii și vieții, învățăturii și pregătirii culturale de azi și de mîine ale tinerei generații din patria noastră.Congresul dumneavoastră are loc într-un moment deosebit de semnificativ pentru, evoluția societății noastre pe calea socialismului și comunismului. In zilele care au trecut, a fost înfățișat pe larg opiniei publice bilanțul marilor realizări și transformam economico-sociale petrecute în ultimul cincinal. Ceea ce este vizibil pentru oricine, atît pentru cetățenii români, cit și.pentru vizitatorii străini care străbat drumurile țării, este că în acești ani România s-a ridicat pe o nouă treaptă de progres și civilizație. A crescut potențialul și nivelul calitativ al industriei, s-au obținut noi progrese pe calea modernizării agriculturii și a celorlalte ramuri economice ; activitatea științifică și culturală a înregistrat un puls mai viu, mai intens. S-au produs adînci schimbări pozitive cu caracter social care au îmbunătățit existența celor ce muncesc din patria noastră.Suflul înnoitor al acestor ani și-a lăsat puternic amprenta asupra tuturor localităților, de la un capăt la altul al țării. Ca urmare a amplasam m toate județele a noilor construcții economico-sociale a dezvoltării armonioase a forțelor de producție pe întregul teritoriu al țării, orașele și satele s-au ridicat la o viață nouă, prosperă. Pretutindeni au pătruns și pătrund cu vigoare elementele civilizației socialiste, cuceririle științei și tehnicii moderne, se realizează accesul larg al cetățenilor la bunurile culturii și artei, la mijloacele de informare în masa. Viața poporului nostru devine cu fiecare an, , cu fiecare lună ce trece, am putea spune, mai bogata și mai intensă, atît pe planul creației materiale și spirituale, cît și al activității social-obștești al participării la conducerea întregii opere de construire a socialismului în România. (Aplauze puternice).Toate aceste mari schimbări se reflectă, în ultimă instanță, în modul cel mai elocvent, în fizionomia moral-politică a omului — creatorul și beneficiarul tuturor valorilor produse de societatea noastră. în uriașul proces inovator care domină toate compartimentele societății românești, se plămădește omul

nou al epocii' socialiste — omul liber, stăpîn pe soarta sa, pătruns de înalta lui menire socială, cu un moral și o conștiință ridicată, animat de devotament și spirit de răspundere față de patrie, față de popor. (Aplauze puternice). Rezultatul cel mai remarcabil al operei de construcție socialistă este evoluția politică și spirituală a constructorului socialismului. însuși. Aceasta exprimă tocmai sensul orînduirii eliberate de exploatare, esența idealului nostru comunist — fericirea și bunăstarea omului, ridicarea condiției sale sociale și morale. (Aplauze puternice).Toate marile victorii pe care le-am obținut în construcția economică și culturală, toate progresele realizate în viața materială și spirituală a poporului învederează cu putere justețea liniei politice gene-

rate marxist-leniniste a partidului nostru, care aplică în mod creator la condițiile concrete ale țării noastre, legile generale ale socialismului, îndepli- nindu-și cu fermitate rolul de forță conducătoare a societății. (Aplauze puternice).Doresc să menționez și la Congresul U.T.C. faptul — cunoscut de noi toți — că eroica noastră clasă muncitoare își îndeplinește cu cinste rolul de clasă conducătoare a societății în alianță cu țărănimea, • cu intelectualitatea, cu celelalte forțe sociale. Toți oamenii muncii din patria noastră, strîns uniți în jurul partidului, ‘ urmează și înfăptuiesc neabătut, prin munca lor plină de abnegație, politica internă și externă a partidului. Lor le datorăm pînă la urmă toate victoriile, toate succesele noastre ! (Aplauze puternice).Tn tot ceea ce s-a înfăptuit în acești ani sînt încorporate și energia, priceperea și hărnicia tinerei generații care, împreună cu întregul popor, ‘n-a precupețit și nu precupețește nimic pentru traducerea în Partidul Totodată, transformările în viața materială și în conștiința celor ce. muncesc au cuprins în egală măsură și masele lărgi' ale tineretului. Socialismul a oferit tinerei generații un cîmp vast, nelimitat, de afirmare creatoare, de punere în valoare a capacităților și talentelor, de realizare a aspirațiilor și idealurilor care-1 animă. Tinerii de azi ai patriei noastre se bucură de condiții materiale de viață și de instruire cum n-au avut niciodată, la aceeași vîrstă, predecesorii lor. Ei au crescut și cresc într-un climat politic și moral nou, sub influența principiilor de dreptate și echitate socială, de etică comunistă, care Ie permite să se dezvolte ca adevărat i oameni noi, eliberați de tarele trecutului, pregătiți să înfăptuiască mărețul vis de aur al omenirii — societatea comunistă. (Aplauze puternice).Pentru muncq entuziastă închinată prosperității și fericirii patriei, pentru aportul adus la opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru succesele obținute în pregătirea și instruirea sa pentru muncă și viață, doresc să a- dresez, în numele conducerii partidului și statului, cele mai calde felicitări minunatului tineret pl Româriiei socialiste.' (Aplauze puternice, prelungite). Doresc să felicit, de asemenea, Uniunea Tineretului Comunist, activiștii organizației, pe toți cei aproape 2 500 000 de uteciști, pentru "contribuția prețioasă dată sub conducerea partidului, la măreața activitate constructivă din patria noastră, pentru activitatea intensă desfășurată în vederea unirii eforturilor întregului tineret în lupta pentru traducerea în viață a politicii interne și externe a partidului și statului nostru. (Aplauze puternice, prelungite).

viață a mărețului program elaborat de Comunist Român. (Aplauze prelungite), înnoirile pe care le-a cunoscut țara,

(Continuare în pag. a Il-a)

cinal, care toate colectivele oameni ei muncii de la o- rașe și sate sînt chemate să răspundă unor sarcini și e- xigențe sporite, actualul Congres al U.T.C. înscrie în rîndul temelor centrale ale dezbaterilor sale măsu

lui dragostei de țară, al dăruirii fără margini pentru triumful măreței cauze a socialismului și. comunismului în România.La Congres participă numeroși invitați — membri ai Comitetului Central al Partidului Comunist Român, ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători de instituții centrale și

organizații obștești, vechi militanți ai partidului, activiști de partid și de stat, oameni de știință și cultură, tineri din toate sectoarele de activitate, ziariști români și străini.Sînt pțezenți reprezentanți ai organizațiilor de tineret, comuniste, revoluționare, democratice, socialiste din numeroase țări de pe toate continentele.Este ora 9. întreaga asistență întîmpină cu puternice aplauze și urale pe tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, E- mil Bodnaraș, Manea Mă- nescu, Paul Niculescu-Mi- zil, Gheorghe Pană, Gheorghe Radulescu. Virgil Tro- fin, Uie Verdeț, Maxim Berghianu, Florian Dănă- lache, Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, Dumitru — Popescu, Gheorghe Voitec, Iosif Banc, Blajovici, Miron Constanti- nescu, Mihai Dalea, Mihai Gere, Ion loniță, Vasile Pa- tilineț, care iau loc în loja din dreapta prezidiului.

Popa,LeonteStoica, Dumitru Răutu, Ștefan , Petre
(Continuare în pag. a Il-a)
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A fost un început de zi 
așa cum fiecare dintre noi 
l-am dorit în adîncul sufletu
lui pentru întâia zi a Con
gresului, O dimineață încăr
cată de soare, limpede și 
simplă așa cum numai dimi
nețile perpetue ale patriei 
pot fi și sînt, spre nemărgini
ta noastră încredere și tinere
țe, spre mîndria noastră tine
rească, de a ne fi întâmpinat 
oaspeții veniți din toate zările 
cu exclamația nerostită, dar 
prezentă în priviri: Iată, așa 
sînt diminețile primăverii 
românești I

O simbolică primenire a 
timpului ne-a năpădit ca un 
dar al naturii, în zorii zilei 
în care 2 000 de trimiși ai în
tregului tineret al României 
socialiste s-au regăsit în fo
rumul suprem al organizației 
lor — Congresul Uniunii Ti
neretului Comunist — mai 
hotărîți ca oricînd să afle, 
împreună, din nou, cu mai 
multă pricepere, cu mai mul
tă maturitate căile de valorifi
care ale neprecupețitei dă-

Dimineața
perpetuă 
a patriei

ruiri ce-a însoțit și va însoți 
totdeauna, și cu atît mai mult, 
în timpul socialist, tânăra ge
nerație a României,

2 000 de tineri, reprezen
tând peste 2 400 000 de ute
ciști, muncitori, țărani coope
ratori, militari, cercetători 
științifici, scriitori și artiști, 
studenți și elevi, români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități au pășit în sala 
Congresului cu sentimentul 
profund al apartenenței la no
bilul destin al patriei. Cu mân
dria împlinirii — acolo unde 
fiecare își are locul său de 
muncă — unor fapte care s-au 
adăugat, firesc, necesar, într-o 
măsură însemnată, la efortul 
de desăvîrșire a societății 
noastre dovedind plenitudinar 
că aportul tinerei generații la 
construcția socialistă a țării, 
la mărețul program elaborat 
de partid, reprezintă o realita
te vie, dinamică și consacră 
ca pe una dintre cele mai 
semnificative și definitorii cu
ceriri ale socialismului, pre
zența activă și înnoitoare a 
tineretului în viața și destinul 
Cetății,

In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a altor 
conducători de partid și de 
stat — salutați cu îndelungi 
ovații, izvorîte din puternicul 
sentiment de dragoste și res
pect pe care tineretul îl 
poartă conducătorului parti
dului și statului —, la ora 9, 
lucrările Congresului sînt des
chise. Toți participanții, în
tr-o solemnă și emoționantă 
așteptare, se pregătesc să în
tâmpine aducerea în sala Con
gresului a drapelelor Partidului.

PETRE DRAGU, 
C. STOICIU(Continuare în pag. a IX-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

* Dragi tovarăși,Am început de cîtev-a săptămîni noul plan cincinal, care va marca o etapă" superioară în .dezvoltarea" sdcietățîr’noastre. Cunoașteți Directivele Congresului at X-lea al Pâftidului. în ‘ . viitorii cinci ăhtlvomlextîhdelșî: moderniza industria — ramura» ; conducătoare ~ă Sconjnnia năjțfanale — yom crea Condiții pentru o agricultură intensivă, de înaltă productivitate, vom da un nou avînt creației științifice și culturale. Se vor dezvolta învățămîntul, activitatea de ocrotire a sănătății publice, se vor construi un mare număr de locuințe noi la orașe și sate, vor spori veniturile oamenilor muncii, se vor îmbunătăți condițiile lor de trai. România se va apropia astfel de nivelul țărilor avansate, ridicîndu-se la un înalt grad de civilizație materială și culturală.Noul cincinal deschide o amplă perspectivă de muncă șl în- făptuiri, de afirmare â geniului creator 'al poporului nostril, de accelerare ă evoluției României pe drumul , progresului și .. civilizației. Cincinalul pe. care-1 inaugurăm este o pagină a istoriei naționale pe care tînăra generație — laolaltă cu întregul popor — este chemată să înscrie noi fapte mărețe, de muncă și eroism. Tinerii Sînt chemați să pună, elanul revoluționar, tot ce au mai bun, în slujba mersului înainte al societății, aplicării cuceririlor revoluției tehnico-științifice în întreaga sferă a creației de bunuri materiale și spirituale, ridicării nivelului material și cultural al celor ce muncesc. (Aplauze puternice, prelungite).în contextul acestor cerințe și perspective, Uniunii Tineretului Comunist îi revine un rol de cea mai mare importanță îh viața noastră socială. Sarcina principală ă U.T.C. — organizație comunistă ce cuprinde toate categoriile de tineri din patria noastră . fără deosebire de naționalitate — este aceea de a uni eforturile . întregii tinere generații pentru înfăptuirea politicii partidului, pentru propășirea țării, pentru construirea comunismului în România. (Aplauze puternice).Este un adevăr unanim recunoscut că principalul factor de cultură și civilizație al unei națiuni, cadrul de bază al instruirii și formării tineretului îl reprezintă școala. Marile obiective eco- . nomice și sociale de viitor, aspirațiile spre realizarea unei societăți socialiste dezvoltate pe toate planurile, nu le pot realiza decît oameni cu o înaltă pregătire științifică și tehnică, cu un larg orizont de cunoștințe generale, cu temeinice deprinderi pentru activitatea practică.Pornind de la aceste considerente, este necesar să aducem tn continuare noi perfecționări învățămîntului nostru, atît în sensul nivelului său teoretic cit mai ales în sensul legării lui de viață, de practică, de nevoile concrete ale societății. în legătură cu aceasta este necesar ca Uniunea Tineretului Comunist, împreună cu Ministerul învățămîntului, să acționeze energic, în spiritul indicațiilor partidului, pentru dezvoltarea activității practice în scoală, pentru crearea atelierelor școlare și altor forme de pregătire practică — îndeosebi în învățămîntul tehnic, dar și în cel de cultură generală. Aceasta va permite elevilor să-și însușească, pe lîngă cunoștințele generale, o temeinică pregătire practică, astfel ca, o dată cu diploma de bacalaureat, să primească și un atestat care să demonstreze că a lucrat într-o anumită meserie. Elevii vor fi ajutați astfel atît în legătură cu orientarea spre învățămîntul superior, cît și pentru trecerea directă la activitatea productivă, ușurînd în felul acesta integrarea tineretului în munca și viața socială. Pornind de la aceleași considerente este necesar să se acționeze mai intens pentru aplicarea hotărîrilor partidului de dezvoltare a activităților practice în învățămîntul universitar, atît în atelierele și laboratoarele proprii, cît și în întreprinderi. împreună cu forurile conducătoare ale institutelor și facultăților, Uniunea Asociațiilor Studențești trebuie să militeze consecvent pentru dezvoltarea bazei materiale a activității practice, pentru intensificarea participării studenților la cercetarea științifică, astfel încît noile promoții de specialiști să se. poată integra cît mai rapid și cu cea mai miuig eficiență în procesul de producție, în a£tiv|a-- tea socială. Aceasta este o cerință imperioasă a vieții a epocii celei mai vertiginoase.revoluții tehnico-științifice mondiale. Trebuie să ne fie clar, tovarăși, că edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, a comunismului nu pot fi realizate decît prin participarea întregului popor — deci și a tinerei generații, la făurirea bazei tehnico-materiale, iar aceasta Se hotărește în procesul producției materiale, a activității științifice și tehnice. (Aplauze puternice).Astăzi o mare, parte a tineretului din patria noastră participă nemijlocit la activitatea economică și socială, deține o pondere apreciabilă în uzine și fabrici, pe șantiere, în unitățile agricole socialiste, în toate compartimentele societății. A- ceasta impune organizațiilor de tineret, ca și organizațiilor sindicale, o preocupare stăruitoare, atît pentru modul în care sînt puse în valoare elanul și energia maselor de tineri, cît și pentru asigurarea unor condiții corespunzătoare de muncă și de viață ale acestora. Se cer examinate atent și soluționate corespunzător problemele legate de ridicarea continuă a calificării tinerilor muncitori, ingineri și tehnicieni, a celor care lucrează în agricultură și în alte sectoare, problemele privind salarizarea, cointeresarea lor. materială,, promovarea cadrelor tinere după pregătirea și capacitatea lor, problemele legate de condițiile de locuit, de închegarea și consolidarea familiilor tinere si altele. Comitetul Central al U.T.C., organizațiile U.T.C. trebuie să aibă o poziție mult mai activă față de modul cum sînt rezolvate problemele sociale ale tineretului, considerînd soluționarea judicioasă a acestora ca una din îndatoririle lor centrale cu caracter permanent. Conducerea U.T.C. trebuie să poarte, în acest sens, un dialog nemijlocit cu organismele de stat, cu celelalte organizații de masă și obștești pentru a găsi împreună cele mai potrivite căi de soluționare a problemelor de muncă și de viață ale tineretului, în spiritul politicii partidului și guvernului de grijă față de tînăra generație, față de bunăstarea întregului nostru popor. (Aplauze prelungite).Partidul nostru, întreaga societate manifestă o preocupare deosebită față de formarea și educarea tinerei generații în spiritul înaltelor idealuri ale socialismului și comunismului, ale dreptății și egalității sociale, ale eticii noii noastre onnduiri. Un 

Ioc esențial în activitatea desfășurată în acest sens ocupă însușirea de către tineretul nosțru a concepției celei mai înaintate despre lume și viață, concepția materialist-dialectică. In lumina acestei filozofii trebuie să-și cristalizeze fiecare tînăr, fie el muncitor, țăran sau intelectual, idealul de viață, atitudinea față de cerințele și interesele superioare ale societății. Desigur, noi nu înțelegem prin aceasta acumularea unor noțiuni politice ge- " nerale," a unei sume de teze și principii scolastice, ci lărgirea continuă a orizontului de înțelegere a lumii și vieții, pe baza Cunoașterii a ceea ce a creat mai de preț mintea umană, a ceea ce oferă Cuceririle cunoașterii moderne.... Numai. însușind tot ceea ce este mai de preț în știință și cultură, poți deveni un bun. comunist, poți fi un bun constructor al noii orînduiri sociale. (Aplauze puternice).Educația comunistă a tineretului ■ presupune de asemenea lupta împotriva concepțiilor mistice, retrograde, a oricăror influențe străine ideologiei și moralei noastre, a oricăror reziduuri âparținînd mentalității fostelor clase exploatatoare. In același timp, o conștiință înaintată înseamnă spirit de înaltă răspundere față de. poporul în mijlocul căruia te-ai născut, față de patria unde trăiești, dorința arzătoare de a dărui totul cauzei fericirii celor ce muncesc.Vorbind de educația tinerei noastre generații trebuie să avem în vedere necesitatea de a crea condiții jfiaijtru ca ea Să cunoască tot ceea ce se întîmplă în lume.!Nu trebuie să avem niciodată teamă că o confruntare deschisa, liberă, a concepțiilor noastre materialist-dialectice cu concepțiile idealiste ar putea să dăuneze cumva, formării tineretului ; dimpotrivă, tocmai în această confruntare liberă, — în care de altfel s-a afirmat în lume materialismul dialectic —, vom face să triumfe idealurile comunismului. (Aplauze puternice).După cum este cunoscut, în patria noastră, alături de poporul român, trăiesc și muncesc laolaltă, de multe secole, maghiari, germani, sîrbi și oameni ai muncii de alte naționalități. Datorită politicii naționale, marxist-leniniste, promovate de partidul și statul nostru, condițiile de deplină egalitate în drepturi asigurate celor ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, s-a dezvoltat puternic unitatea și frăția în luptă și munca pentru făurirea noii orînduiri sociale, frăție care este astăzi indestructibilă. Tot ceea ce am realizat în anii socialismului este rodul acestei colaborări și frății, al muncii unite a tuturor cetățenilor patriei noastre, fără deosebire de naționalitate, (Aplauze puternice). în spiritul acestei politici naționale a partidului nostru este necesar să se dezvolte și să se intensifice prietenia și frăția dintre toți tinerii din patria noastră, fără deosebire de naționalitate, în munca și lupta pentru înălțarea patriei comune — Republica Socialistă România. (Aplauze puternice).Tineretul patriei noastre crește în spiritul nobilelor principii ale internaționalismului socialist, ale stimei și solidarității față de lupta revoluționară a clasei muncitoare de pretutindeni pentru libertate națională și socială, ale solidarității cu tineretul din țările socialiste, cu tineretul din țările care se ridică pentru scuturarea jugului dominației străine, pentru independența națională, cu masele largi de tineri înaintați din toate țările lumii.Activitatea de educație comunistă a tineretului are un caracter complex și de mare răspundere ; la desfășurarea ei trebuie Să-și aducă contribuția școala, Uniunea Tineretului Comunist, organismele de informare în masă, presa, radioteleviziunea, toate instituțiile cultural-artistice. Avem pretenția câ toate aceste organisme să facă mai mult în viitor pentru a contribui la formarea tinerei noastre generații. Un rol deosebit, revine, de asemenea, în această direcție, uniunilor de creație, scriitorilor, pictorilor, compozitorilor, tuturor artiștilor care, prin operele lor, au menirea de a-contribui la elevarea spirituală a tinerilor, la închegarea acelor trăsături de caracter, de gîndire și sensibilitate proprii omului de tip nou care construiește socialismul și pe care îl creează, la rîndul ei, orînduirea socialistă și comunistă.Putem spune că, pe lîngă marile realizări și contribuția adusă de aceste sectoare de creație, am avea pretenția ca în viitor să V^pară^pereiși'sțnai bune, cu un cpnțihut de idei măi bogat, cară î să țihă'searfiâ dă cerințele și concepțiile noi în căre crdște tineretul nostru. (Vii aplauze).Dragi tovarăși,Partidul nostru promovează, așa cum se știe, ca metodă de bâză a conducerii societății, dialogul larg cu poporul, consultarea directă în toate problemele căre privesc mersul nbstru înainte, a maselor de oameni ai muncii, atragerea la viața Obștească a tuturor celor ce muncesc, adîncirea și perfecționarea continuă a democrației socialiste. în acest context, o importanță deosebită acordă partidul nostru participării intense la viața socială, la conducerea societății, a tinerei generații — al cărei elan și energie, receptivitate la nou și pasiune revoluționară reprezintă un remarcabil factor dinamizator al progresului. După cum știți, au fost luate o serie de măsuri pentru asigurarea cadrului corespunzător participării tineretului la viața socială : primul secretar al Uniunii Tineretului Comunist este membru al guvernului, reprezentanții tineretului fac parte din numeroase organisme sociale, delegații U.A.S.R. participă lă activitatea senatelor și consiliilor universitare, au atribuții însemnate în administrarea căminelor și cantinelor, în întreaga viață universitară. Experiența dobîndită în aceste domenii demonstrează necesitatea de a merge mai departe, asigurînd reprezentarea Uniunii Tineretului Comunist îh consiliile populare, în comitetele de direcție și consiliile de adrrjinistrație ale întreprinderilor și centralelor, în consiliile de conducere ale cooperativelor agricole de producție. Generalizarea acestei practici va contribui la punerea și mai puternică în valoare a capacităților tineretului. Participarea nemijlocită la activitatea de conducere a societății reprezintă, totodată, o neprețuită școală de formare a tinerilor, de pregătire a lor pentru a duce mai departe opera de făurire a socialismului și comunismului, pentru a purta nestinsă făclia luptei înaintașilor pentru măreția și strălucirea patriei.(Aplauze puternice). Aceasta apare ca o necesitate arzătoare, mai ales în condițiile de astăzi, cînd în nici uh sector nu se poate asigura mersul înainte fără însușirea științei conducerii sociale — una din cele mai complexe științe contemporane — fără participarea largă a maselor populare la conducerea socie

tății. Iată însăși esența democrației noastre, pe care Q dezvoltăm continuu. Extinderea practicii de care am vorbit permite, în același timp, îmbinarea strînsă în viața socială a experienței și maturității cadrelor în vîrstă și a celor de vîrstă mijlocie, cu elanul și calitățile tineretului, ceea ce asigură dezvoltarea armonioasă a Vieții întregii noastre societăți. Asigurarea participării tuturor categoriilor de tineri, alături de ceilalți oameni ai muncii, la elaborarea și înfăptuirea hotărîrilor partidului și statului, la conducerea țării este o latură esențială, inseparabilă, a întregii noastre democrații socialiste, parte componentă a concepției care stă la baza modului în care Partidul Comunist Român înțelege guvernarea societății, făurirea orîn- duirii noi. (Aplauze puternice).Tn condițiile în care pe plan mondial» se menține pericolul unui război agresiv imperialist, partidul și statul nbstru acordă o neslăbită atenție ridicării capacității de apărare a patriei, întăririi forței de luptă a Republicii Socialiste România. Este știut că în războiul modernzde apărare un rol decisiv în obținerea victoriei are, alături de forțele armate, lupta întregului popor. Tocmai de aceea, paralel cu alte măsuri luate în acest sens, partidul a îhcredințat Uniunii Tineretului Comunist misiunea de a organiza nemijlocit pregătirea tinerei generații pentru apărarea patriei. Alături de eforturile pentru sporirea avuției naționale, pentru bunăstarea poporului, apărarea patriei este o îndatorire sfîntă a oricărui tînăr — proba supremă a dragostei față de glia strămoșească, a devotamentului față de cauza socialismului. (Aplauze puternice, prelungite). Tineretul nostru trebuie să fie oricînd gata să salvgardeze cuceririle revoluționare ale poporului român împotriva oricărui atentat, să apere — chiar cu prețul vieții — integritatea, independența și suveranitatea națională a Republicii Socialiste România. (Aplauze puternice).După cum vedeți, dragi tovarăși și prieteni, tinerei generații îi revin îndatoriri și răspunderi de cea mai mare importanță în viața noastră socială. Aceasta pune în fața Uniunii Tineretului Comunist, a conducerii sale sarcini deosebit de complexe și de cea mai mare răspundere. Măsurile luate în ultimii ani au dus la îmbunătățirea activității U.T.C., au sporit rolul organizației în unirea și organizarea tineretului din societatea noastră. Desigur, sînt încă multe neajunsuri și deficiențe în munca și viața organizațiilor U.T.C., a asociațiilor studențești și sînt convins că Congresul ce s-a deschis astăzi le va analiza în spirit critic, cu toată răspunderea, spre a trage concluziile cuvenite pentru viitor. Hotărîrile pe care le veți lua trebuie să asigure o îmbunătățire radicală a muncii de conducere a organizațiilor, a structurii organizatorice, a perfecționării formelor și metodelor lor de muncă.Punctul de plecare pentru ridicarea activității organizației Uniunii Tineretului Comunist la nivelul cerințelor pe care le pune dezvoltarea democrației noastre socialiste, participarea tineretului la conducerea Societății, îl constituie însăși democratizarea conducerii și activității Uniunii Tineretului Comunist. în acest sens este necesar să se aplice indicațiile date de recenta plenară a Comitetului Central al Partidului, atrăgîndu-se în organele de conducere ale U.T.C., inclusiv în organele cu caracter executiv, un număr mai mare de tineri activiști care lucrează nemijlocit în producție, în diferite sectoare ale economiei, științei și culturii. Aceasta va asigura o puternică infuzie de spirit proaspăt în activitatea organelor Uniunii Tineretului Comunist, o cunoaștere mai directă și mai profundă a preocupărilor și nevoilor tineretului. Totodată, pentru tinerii muncitori, țărani și intelectuali care iau parte nemijlocit la conducerea treburilor organizației, aceasta va reprezenta o minunată școală de conducere politică și socială, de acumulare a experienței pentru exercitarea unui rol din ce în ce mai important în viața întregii noastre societăți.O însemnătate deosebită pentru îmbunătățirea activității Uniunii Tineretului Comunist are dezvoltarea autonomiei, a spiritului de inițiativă și răspundere al fiecărei organizații. Este necesar ca fiecare organizație U.T.C., fiecare asociație studențească să-și dezvolte de sine stătător activitatea, să organizeze în mod independent toate acțiunile cu caracter educativ, profesional, cultural-artistic, activitățile privind atît munca cît și petrecerea timpului liber al tinerilor, corespunzător intereselor, voinței și cerințelor acestora. în același timp trebuie să se intensifice contactul direct și nemijlocit dintre Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, Biroul său și organizațiile U.T.C. în legătură cu aceasta este necesar să se aplice indicațiile partidului cu privire la lichidarea verigilor intermediare între conducerea U.T.C. și organizațiile județene de tineret. Numai pe această cale se poate asigura lichidarea tendințelor dfe șablonism și rutină în munca U.T.C., poate crește capacitatea fiecărei organizații de a-și desfășura întreaga activitate potrivit cerințelor și caracterului specific al colectivului respectiv. Uniunea Tineretului Comunist reunește toate categoriile profesionale și de vîrstă ale tinerei generații ; or, aceasta impune diversificarea cît mai largă a metodelor de muncă, a acțiunilor și activităților sale. în legătură cu aceasta consider necesară crearea în cadrul Comitetului Central al U.T.C., a unor consilii pentru muncitori, țărani, elevi și tinere fete, avînd ca obiectiv studierea problemelor și preocupărilor specifice ale acestor categorii, soluționarea lor, găsirea celor mai bune mijloace pentru antrenarea tuturor tinerilor în muncă, în viața sociâl-politică, Un rol deosebit în studierea și rezolvarea problemelor legate de perfecționarea învățămîntului superior și de asigurarea celor mai bune condiții de studiu și viață ale studenților revine Uniunii Asociațiilor Studențești din România.Aplicind complexul de măsuri de care am vorbit, U.T.C. va deveni cu adevărat o organizație revoluționară largă, democratică, în care tinerii să se simtă — cum se spune — „la ei acasă", cu adevărat stăpîni, hotărînd ei înșiși asupra treburilor organizației, asupra modului de desfășurare a activității ei. (Aplauze puternice). Aceasta va înviora și mai mult munca Uniunii.Tineretului Comunist, va intensifica în măsură Sporită participarea tinerilor la viața de organizație; va face și mai rodnică contribuția întregului nostru tineret la lupta generală pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în România. (Aplauze prelungite).

Dragi tovarăși, iTrăim epoca celor mai profunde transformări în viața societății omenești, a celor mai adinei deplasări în conștiința popoarelor, epoca unui tumultuos avînt revoluționar internațional. Anii pe care îi trăim vor intra în istorie priri amploarea deosebită a luptelor de clasă ale proletariatului' și a maselor muncitoare. a mișcării de eliberare națională a popoarelor care spulberă ultimele rămășițe ale odiosului imperiu colonial, prin proporțiile fără precedent ale bătăliei forțelor înaintate ale omenirii împotriva imperialismului, pentru progres social, colaborare și pace între popoare. Nenumărate evenimente a- testă forța cu care se ridică astăzi popoarele în apărarea dreptului sacru de a-și hotărî de sine stătător destinul, împotriva politicii imperialiste de dominație și dictat, de amestec în treburile lor interne, de cotropire și jaf, pentru salvgardarea libertății și independenței naționale.Schimbări adinei s-au produs și se produc în mentalitatea tinerei generații. în rolul și locul ei în societate. Tineretul de pretutindeni pășește astăzi în arena mondială ca o uriașă forță a progresului, a democrației și păcii. Sînt cunoscute mările mișcări sociale ale tineretului de pe toate continentele, poziția fermă, deosebit de combativă, luată de cercUri largi ale tinerei generații împotriva politicii de agresiune și, război a cercurilor imperialiste, atitudinea de Solidaritate cu eroicul popor vietnamez și cu toate popoarele care își apără demnitatea și ființa națională, lupta tineretului de pretutindeni împotriva cursei înarmărilor, a pericolului âtbmic, împotriva îhcbrdării în viață internațională.Toate aceste mișcări demonstrează că tineretul nu mai dorește să asiste pasiv la hotărîrea de către forțele reacționare a propriului său destin, la sacrificarea aspirațiilor și intereselor sale vitale. Tineretul dorește să-și spună cuvîntul asupra problemelor grave care confruntă astăzi omenirea, care frămîntă viața internațională și, mai ales, vrea să ia parte nemijlocit la jalonarea căilor de făurire a viitorului în care el este chemat să trăiască și să muncească. Milioanele de tineri de pretutindeni vor să cunoască cum va arăta lumea de mîine și mai ales vor să ia parte activă la efortul universal pentru făurirea unei societăți mai bune și mai drepte, a unei" lumi eliberate de coșmarul războaielor, de asuprire și exploatare, în care oameni’ să trăiască în prietenie și colaborare. (Aplauze puternice). To- z aceste schimbări care fac din tînăra generație unul din factorii de prim ordin ai luptei pentru progres economic, social și cultural pe plan mondial, pentru pace și cooperare, reprezintă una din realitățile cele mai pregnante ale zilei de azi, una din caracteristicile de bază ale epocii contemporane.Tineretul din România, el însuși antrenat într-o vastă operă de transformare revoluționară a societății, de realizare a celor mai înaintate idealuri și aspirații umane, ia parte activă la lupta internațională a forțelor progresiste — reprezentînd un detașament de nădejde al marelui front antiimperialist. Tînăra generație dih patria noastră își manifestă activ solidaritatea cu lupta pentru libertate și dreptate socială a tinerilor de pretutindeni, își aduce contribuția la toate marile bătălii împotriva opresiunii imperialiste, împotriva colonialismului și neocolonia- lismulul, pentru destindere și colaborare între popoarele lumii.în acest spirit, Uniunea Tineretului Comunist, U.A.S.R., vor trebui să dezvolte și în viitor relații de strînsă solidaritate in- ternaționalistă cu tineretul din toate țările socialiste, eu tineretul de pe toate continentele lumii. Ele trebuie, totodată, să-și intensifice colaborarea cu organizațiile de eliberare națională, cu organizațiile democratice de tineret de pretutindeni, participînd cu toate forțele la mișcarea generală a tineretului împotriva forțelor reacțiunii, acționînd cu fermitate, în spiritul politicii externe a partidului și guvernului țării noastre pentru realizarea marilor deziderate de libertate, progres social și pace ale tuturor popoarelor.Noi pornim de la convingerea că tineretul lumii, al cărui prezent și al cărui viitor se află astăzi în joc, în marea încleștare dintre forțele progresului și cele ale reacțiunii,^poate avea un rol important în lupta pentru abolirea politicii Imperialiste, pentru afirmarea principiilor egalității în drepturi, suveranității și independenței naționale, neamestecului în treburile interne ale popoarelor, pentru conviețuire pașnică între toate statele, fără deosebire de orînduire socială. (Aplauze puternice). Fără îndoială, că tînăra generație din România va participa șl în viitor în modul cel mai activ la această luptă măreață, va dezvolta necontenit relațiile cu toate organizațiile de tineret, pornind de la faptul că numai unindti-și eforturile, tineretul de pretutindeni poate aduce o contribuție de preț la făurirea unei lumi a prieteniei și colaborării între popoare, a unei lumi a progresului social. (Aplauze puternice).Dragi tovarăși și prieteni,în încheiere îmi exprim convingerea că Congresul dumneavoastră vă deschide noi și lărgi perspective în viața și activitatea tineretului patriei noastre, în munca Uniunii Tineretului Comunist Se vor stabili, desigur, în cursul dezbaterilor din Congres, căile de îmbunătățire a activității U.T.C., de sporire a rolului ei în viața și munca tinerel generații, în activitatea generală de construire a socialismului. Este mai presus de prite îndoială că bravul tineret al patriei noastre, urmînd neabătut politica internă și externă ă partidului, nu va precupeți nici un efort pentru a-și face simțită prezența sa dinamică, tumultuoasă în realizarea tuturor edificiilor următorului cincinal, în munca pentru făurirea unei vieți îmbelșugate, în conducerea societății socialiste românești, în lupta pentru înflorirea patriei noastre socialiste. (Aplauze puternice, prelungite).Vă urez deplin succes în desfășurarea lucrărilor Congresului, în realizarea acestor țeluri de mare însemnătate și vă doresc tuturor, întregului tineret al patriei noastre, mult succes în muncă, în învățătură, în viața socială, multă sănătate și fericire ! (Aplauze puternice, îndelungate ; urale ; se scandează „P.C.R.-KC.R.", se ovaționează cu însuflețire pentru partid, pentru Comitetul său Central, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

Prima(Urmare din pag. I)tn loja din stînga prezidiului iau loc conducătorii delegațiilor de tineret de peste hotare.Deschizînd lucrările Congresului, tovarășul Ion Iliescu. prim-secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, ministru pentru problemele tineretului, a salutat în numele celor pește 2 000 de delegați, prezența la festivitatea de - deschidere ă Congresului a conducătorilor partidului, a membrilor Comitetului Executiv, în frunte cu Secretarul general, președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu. De asemenea, prim-secretarul C.C. ' âl U.T.C. a adus un călduros salut tuturor delegațiilor și invitaților la acest eveniment important din viața tineretului patriei noastre, în numele delegaților, al întregului tineret din România, tovarășul Ion Iliescu a’ salutat pe reprezentanții Organizațiilor de tineret de peste hotare care iau parte la lucrările celui de al IX-lea Congres al U.T.C., exprimînd prin prezența lor legăturile 'internaționaliste de solidaritate și prietenie, care unesc ti

zi a lucrărilorneretul României cu tineretul din țările socialiste, cu mișcările progresiste și revoluționare ale tineretului din întreaga lume.Un moment solemn. în numele prezidiului Congresului tovarășul Ion Iliescu Dropune ca lucrările Congresului să se desfășoare îh prezența drapelelor Partidului Comunist Român, U- niunii Tineretului Comunist și Republicii Socialiste România.în timp ce în sală se intonează cînt.ece înălțătoare închinate partidului și patriei, „Sub steagul partidului" și „Trei culori", grupuri de tineri, reprezentînd simbolic toate categoriile de tineret, aduc în sală drapelele.Delegații aleg apoi organele de lucru ale Congresului.în unanimitate, a fost a- doptată următoarea Ordine de zi :1. — Raportul Comitetului Central al U.T.C. privind activitatea Uniunii Tineretului Comunist în perioada dintre Congresele alVIII-lea  și al IX-lea și sarcinile ce revin Uniunii Tineretului Comunist pentru îndeplinirea hotărîrilor Congresului al X-lea al 

Partidului Comunist Român.2. — Raportul Comisiei Centrale de Revizie.3. — Raportul privind îmbunătățirile ce se propun a fi aduse Statutului Uniunii Tineretului Comunist.4. — Alegerea Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist și a Comisiei Centrale de Cenzori.trimit cu puternice a- plauze, cu îndelungi ovații, într-0 vibrantă efuziune tinerească de atașament față de partid și de secretarul său general, a luat cu- virituî tovarășul Nicolae Ceăușescu.Cuvîntărea secretarului general ăl partidului este urmărită cu viu interes și subliniată în repetate rîn- duri, minute în șir, cu â- plauze. Din mii de piepturi se Scandează : „P.C.R.— P. C. R. !“, „P. C. R. - Ceaușescu „Ceaușescu și poporulExprimînd sentimentele unanime ale tuturor parti- cipanților la Congres, prim- secretarul C.C. al U.T.C. a mulțumit din inimă tovarășului Nicolae Ceaușescu 

pentru cuvintele calde a- dresate Congresului, întregului tineret al patriei. A- precierile conducerii partidului asupra contribuției pe care titieretul și organizația sa revoluționară o â- duc la opera de construcție socialistă din patria noastră, constituie pentru tineretul patriei o puternică îmbărbătare, o înflăcărată chemare spre noi eforturi, pentru a fi în continuare la înălțimea acestor aprecieri și a speranțelor pe care partidul. întregul popor și le pune în tînăra generație a țării.„în cuvintele care ne-au fost adresate — a spus tovarășul Ion Iliescu — își găsește o nouă expresie prețuirea și grija necontenită de care se bucură tineretul patriei noastre, organizația noastră, din partea secretarului general al partidului, a cărui activitate clocotitoare, spiritul revoluționar, inițiativa neobosită, pasiunea pentru nou, devotamentul nemărginit pentru cauza poporului, sînt un viu exemplu pentru tînăra noastră generație".Intrîndu-se în ordinea de zi, tovarășul Ion Iliescu a prezentat raportul C.C. al U.T.C. privind activitatea Uniunii Tineretului Comunist în perioada dintre

Congresele al VIII-lea și alIX- lea și sarcinile ce revin Uniunii Tineretului Comunist pentru îndeplinirea hotărîrilor Congresului alX- lea al Partidului Comunist Român.La cel de al doilea punct de pe ordinea de zi, tovarășa Silvia Docan, președinte al Comisiei Centrale de Revizie, a prezentat raportul acestei comisii.
★în ședința de după- amiază a lucrărilor au început dezbaterile pe marginea rapoartelor prezentate. Au luat cuvîntul tovarășii : Dumitru Gheor- ghișan, prim-secretar al Comitetului municipal București al U.T.C., ing. Mircea Criveanu, membru al Biroului Comitetului U.T.C. de la întreprinderea de construcții hidrotehnice Lotru, Nicolae Păun, secretar al Comitetului U.T.C. din cadrul Combinatului siderurgic-Galați.Tovarășul IOsif Beljung a expus apoi raportul Comisiei de validare, care a fost aprobat de Congres.în continuarea discuțiilor au luat cuvîntul : coopera- toarea Georgeta Simion, membră a Comitetului comunal U.T.C. „Cuza Vodă" — județul Ialomița, Ion Parciu. secretar al Comitetului U.T.C. din cadrul Grupului școlar profesional al Uzinelor de utilaj petrolier din Tîrgoviște, județu1 

Dîmbovița, Sandu Sava, secretar al Comitetului U.T.C. al Fabricii de antibiotice din Iași, studentul Kovacs Dczideriu de la Institutul de medicină și farmacie din Tîrgu-Mureș, Aurel Stoica, secretar al Comitetului județean Cluj al U.T.C., Salvina Sima, filatoare. secretara Comitetului U.T.C. de la Uzinele textile din Arad, Alexandru Popescu, secretar al Comitetului U.T.C. de la întreprinderea . de transporturi din Timișoara, Su- zana Gâdea, președinta Consiliului Național al Femeilor, Gheorghe Sin. cercetător științific, secretar al Comitetului U.T.C. de la Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice de la Fundulea, Nicolae Liepschner, prim-secre- tar al Comitetului județean Caraș-Severin al U.T.C., și scriitorul Petru Popescu din București.Congresul a fost salutat de către Angelo Oliva, președintele Federației Mondiale a Tineretului Democrat, FAgheni Mihailovici Tiajelnikov, prim-secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comu- niSt-Leninist din U.R.S.S., Tran Van An, membru al Comitetului Executiv al Federației Tineretului pentru eliberarea Vietnamului de sud, Ivan Panev, prim- secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist Dimitrovist

din R. P. Bulgaria, Thoh- glay Kommasith, membru în Comitetul Executiv al Tineretului Neo Lao Hak- sat din Laos, Kim Zang Zuk, vicepreședintă a Comitetului Central al Uniunii Tineretului Muncitor- Socialist din R.P.D. Coreeană, Tim Nollis, reprezen

tantul tineretului Frontului Unității Naționale din Cambodgia, Isabel Gutierrez. conducătoarea delegației Uniunii Tineretului Comunist din Spania, Nguyen Thanh Duong, membru al Biroului Permanent al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Munci

tor „Ho Și Min" din R. D. Vietnam. în semn de înaltă prețuire a activității U- niunii Tineretului Comunist, delegați de peste hotare au făcut daruri Congresului.Lucrările Congresului U- niunii Tineretului Comunist continuă.



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 3 VINERI 19 FEBRUARIE 1971
------ Aiaz.

RAPORTUL
COMITETULUI CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI 
COMUNIST LA CEL DE-AL IX-LEA CONGRES 

Prezentat de tovarășul ION ILIESCU
Stimați tovarăși,Al IX-lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist — forumul suprem al organizației revoluționare a tineretului din patria noastră — trebuie să facă bilanțul muncii desfășurate de la ultimul Congres, în special al acțiunilor întreprinse pentru înfăptuirea măsurilor stabilite de partid în vederea îmbunătățirii activității educative în rîndul tineretului, să definească obiectivele și sarcinile de viitor ale Uniunii Tineretului Comunist menite să asigure participarea mai activă a tinerei generații la efortul constructiv al întregului popor pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru propășirea necontenită a patriei.Veniți din întreprinderi și de la sate, din școli, facultăți, din instituții de știință, artă și cultură, tineri români, maghiari, germani și de alte naționalități, delegații la Congres, aduc în această sală mărturia entuziasmului creator cu care tineretul patriei, împreună cu întregul nostru popor, muncește, plin de abnegație și dăruire, pentru a înfăptui programul elaborat de cel de-al X-lea Congres. al Partidului Comunist Român, a- devărată chemare patriotică la muncă și creație adresată tuturor generațiilor.Lucrările Congresului nostru se desfășoară într-o perioadă cu profunde semnificații. Bilanțul realizărilor economico- sociale obținute de poporul român în perioada anilor 1966—1970 evidențiază justețea liniei generale a partidului de dezvoltare accelerată a forțelor de producție, de sporire neîntreruptă a avuției naționale și, pe această bază, de ridicare a nivelului de trai material și cultural al oamenilor muncii.Caracteristica acestei etape — una dintre cele mai rodnice ale edificării socialiste în România — este consecvența înfăptuirii programului de industrializare a țării, temelia întregii politici economice a partidului și statului nostru. Creșterea medie anuală a producției industriale cu 11,8°/» situează România printre țările cu o economie dintre cele mai dinamice. Potențialul industriei noastre actuale este ilustrat de faptul că, în 1970, s-a realizat în numai 22 de zile o producție echivalentă cu cea a întregului an 1938, iar în unele ramuri o producție similară a fost obținută, în industria chimică — în 5 zile, în industria energetică — în 6 zile, în construcția de mașini — în 8 zile.Politica de amplasare rațională, armonioasă a forțelor de producție pe teritoriul țării a creat condiții pentru valorificarea mai eficientă a resurselor naturale și a forței de muncă, pentru ridicarea economică și socială a noi zone și localități, a tuturor județelor. Constatăm cu satisfacție cum, sub ochii noștri, se schimbă înfățișarea întregii țări prin apariția a noi centre industriale, a sute și sute de întreprinderi moderne, focare de civilizație industrială, ale căror efecte pozitive se reflectă în extinderea procesului de urbanizare, în atragerea, an de an, a sute de mii de oameni în rîndurile salariaților, în îmbunătățirea condițiilor de viață ale tuturor cetățenilor.Ca rezultat al politicii de transformare socialistă, de dezvoltare multilaterală a agriculturii, de modernizare a bazei sale tehnice a sporit de asemenea producția agricolă, se schimbă înfățișarea satelor noastre, se îmbunătățesc condițiile de muncă și viață ale țărănimii române. In ciuda greutăților provocate de calamitățile climatice din ultimii ani, producția globală agricolă a crescut în cincinalul precedent cu 24% față de perioada 1961—1965.Dezvoltarea economico-socială a României în ultimii 5 ani confirmă cu putere că ridicarea bunăstării poporului, satisfacerea cerințelor sale crescînde, materiale și spirituale, constituie țelul suprem al întregii politici a partidului și statului nostru. Aceasta s-a reflectat în generalizarea noului sistem de salarizare, care a- sigură o corelație mai strînsă a retribuției cu munca efectuată, majorarea salariilor tuturor categoriilor de oameni ai muncii, sporirea îndeosebi a veniturilor cetățenilor cu salarii mici, creșterea veniturilor țărănimii, sporirea cheltuielilor social-culturale de la bugetul statului, îmbunătățirea condițiilor de locuit ale populației de la orașe și sate și alte măsuri de ridicare a standardului de viață al cetățenilor. Aceasta s-a răsfrînt în mod deosebit asupra tinerei generații ; intrarea în muncă a noi sute de mii de tineri, condițiile asigurate pentru calificarea și integrarea lor profesională,, măsurile privind îmbunătățirea continuă a condițiilor 
Sarcina fundamentală a uteciștilor

— participarea angajată, nemij
locită la intreaga viață economică, 

socială și politicăRolul activ pe care l-a jucat tînăra- Este o caracteristică esențială a politicii generație în dezvoltarea economică și partidului nostru, îndeosebi după cel social-politică a țării a fost favorizat, în- de-al IX-lea Congres al său, spiritul no- deosebi în ultimii ani. de ansamblul pre- vator, lupta hotărîtă împotriva bjrocra- facerilor inițiate și călăuzite de partid. tismului și centralismului excesiv, a iner

de muncă și viață ale tinerilor de la orașe și sate, construirea de cămine, cantine, așezăminte de cultură și sport, măsurile privind asigurarea odihnei și sănătății sînt numai cîteva aspecte ale acestei preocupări constante a partidului și statului pentru formarea multilaterală a tineretului. De o însemnătate deosebită în acest sens sînt măsurile luate în ultimii ani, pe baza Directivelor Comitetului Central al partidului și a Legii învățămîntului, pentru dezvoltarea și perfecționarea școlii — principalul factor de cultură și civilizație, de pregătire pentru muncă și viață a tinerei generații. Populația școlară a- ajuns în 1970 la aproape patru milioane, fiecare al cincilea locuitor al țării fiind astăzi elev sau student.Se poate spune pe drept cuvînt și cu o deosebită satisfacție că realizarea cea mai de preț a anilor construcției socialiste o constituie formarea omului nou, prefacerile profunde care au avut loc în conștiința cetățenilor patriei noastre, ca rezultat atît al dezvoltării economico-socia- le generale, cît și al progreselor învățămîntului, științei și culturii, al activității educative, prefaceri ce se întruchipează pregnant în modul de viață, în universul spiritual și în idealurile tinerei generații.Victoriile acestui cincinal, ca și realizările obținute în întreaga operă de construcție a socialismului, sînt rodul eforturilor pline de abnegație ale tuturor oamenilor muncii, care învingînd greutățile ce le-au stat în cale, au urmat și înfăptuit programul partidului nostru. Ele confirmă pe deplin rolul Partidul Comunist Român, care de-a lungul unei jumătăți de. veac, s-a situat în fruntea luptei poporului pentru înfăptuirea celor mai înalte idealuri de dreptate socială și națională, de făurire a unei patrii prospere, libere și independente. Apropiatul jubileu al celor 50 de ani de existență și neobosită activitate a Partidului Comunist Român relevă o dată mai mult că în întreaga sa istorie partidul a slujit neobosit, cu profundă credință, interesele fundamentale ale poporului, înțelegîndu-i ca nimeni altul bucuriile și durerile, aspirațiile sale, dobîndind astfel dragoștea și încrederea nemărginită a întregii națiuni. Călăuzindu-se neabătut după învățătura marxist-leninistă și aplicînd creator adevărurile ei generale la condițiile țării noastre, ancorîndu-șî politica în realitățile României, indisolubil legat de masele populare, partidul nostru reprezintă forța care vitalizează energia creatoare a poporului în procesul edificării și perfecționării societății socialiste, chezășia mersului ascendent spre comunism.Permiteți-mi să exprim în numele dumneavoastră, al tuturor delegaților și invitaților, al tuturor tinerilor de la orașe și sate, fete și băieți, români, maghiari, germani și de alte naționalități, de aici, de la tribuna Congresului, sentimentele de gratitudine și devotament pe care le poartă în adîncul inimii întregul tineret al patriei noastre față de partidul comuniștilor — inspiratorul și conducătorul procesului impetuos de dezvoltare și perfecționare a societății noastre, purtătorul făcliei progresului, exponentul fidel al năzuințelor vitale ale poporului.Avem mîndria de a putea afirma — așa cum a subliniat și azi tovarășul Nicolae Ceaușescu — că în întregul bilanț al înfăptuirilor istorice ale națiunii noastre socialiste s-au încorporat și eforturile, cunoștințele, talentul și entuziasmul creator, energia și dinamismul milioanelor de tineri ai patriei, ale uteciștilor și utecistelor — crescuți în spiritul dăruirii a tot ce au mai bun cauzei comune, ridicării patriei pe culmile civilizației, înfăptuirii idealurilor comuniste.Considerăm că este cel mai nimerit prilej de a adresa caldele noastre aprecieri și felicitări pentru contribuția activă, entuziastă, pe care au adus-o la realizările obținute de poporul nostru în acești ani — bravului nostru tineret muncitoresc, harnicului tineret de la sate, sutelor de mii de elevi și studenți, tinerilor intelectuali, ingineri, profesori, medici, cercetători, scriitori, artiști, care își pun cunoștințele și talentul, capacitatea lor de creație în slujba dezvoltării patrimoniului spiritual al țării ț tuturor ținerilor — români, maghiari, germani și de alte naționalități — care își unesc eforturile pentru înflorirea continuă a patriei noastre — Republica Socialistă România ; întregului tineret, educat și crescut de partid în spirit comunist care, în deplină unitate cu generațiile vîrstnice, duce mai departe opera începută de înaintași, închinindu-și întreaga viață realizării țelului suprem al făuririi socialismului și comunismului. 

ției și închistării, a rutinei și șablonis- mului, efortul încununat de succes de a deschide cîmp larg de manifestare noului, capacităților creatoare ale tuturor celor ce muncesc, stimularea gîndirii vii, a sim- țămîntului fiecărui cetățean de participant activ, responsabil, la creația istorică. Este lesne de înțeles că în ,rîndul tineretului are un deosebit ecou și se bucură de adeziune deplină această politică, dovadă că Partidul Comunist Român este un adevărat partid revoluționar, un partid al luptei împotriva vechiului, a tot ceea ce este depășit și frînează mersul nostru înainte, un partid al novatorilor. Perfecționarea continuă a sistemului relațiilor socialiste, eforturile de a așeza pe baze științifice conducerea vieții sociale, procesul de adîncire a democrației socialiste, au creat cadrul favorabil participării tot mai active, conștiente a maselor la viața social-politică a țării, al sporirii continue a rolului și funcțiilor organizațiilor de masă și obștești, între care și ale Uniunii Tineretului Comunist.Caracteristic partidului nostru, care manifestă o deosebită receptivitate față de tineret, solicitudine față de soluționarea problemelor sale specifice, încredere în spiritul său de responsabilitate și în capacitatea sa de creație, este considerarea acestuia nu numai ca obiect al prefacerilor social-econ ornice și al activității educative, ci, mai ales, ca subiect al acțiunii sociale, ca factor activ de transformare, participant direct la procesul de permanentă înnoire și dezvoltare a țării.Subliniind sarcinile mari ce revin U- niunii Tineretului Comunist în actuala etapă de dezvoltare a țării, rolul și funcțiile sale specifice în ansamblul factorilor care influențează și poartă răspunderea pentru formarea și pregătirea tineretului, Plenara C.C. al P.C.R. din noiem- brie-decembrie 1967 a stabilit un complex de măsuri deosebit de importante privind îmbunătățirea activității organizației noastre, sporirea atribuțiilor și competențelor sale. în spiritul acestor măsuri, amplu dezbătute la Consfătuirea pe țară din februarie 1968, s-au realizat în ultimii ani progrese însemnate în activitatea U. T. C. au fost îmbunătățite, îmbogățite și diversificate acțiunile politico-educative, formele și metodele de muncă, a fost stimulată inițiativa tinerilor și a organizațiilor U.T.C. în mod deosebit s-au accentuat preocupările pentru educația prin muncă și pentru muncă 
a tineretului, pentru dezvoltarea responsabilității față de îndeplinirea sarcinilor profesionale ; a,contribuției sale la activitatea economică ; s-a reluat și extins tradiția acțiunilor de muncă voluntar-pa- triotică ; s-a acumulat o. nouă și rodnică experiență în organizarea nemijlocită de către U.T.C. a acțiunilor cultural-educative, sportive, turistice, de pregătire a tinerilor pentru apărarea patriei. Toate acestea au dus la îmbogățirea vieții de organizație, la creșterea influenței și prestigiului Uniunii Tineretului Comunist în rîndurile tineretului.Experiența și rezultatele obținute în acești trei ani confirmă pe deplin justețea și eficiența măsurilor întreprinse în spiritul Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 1967. Fără îndoială că alături de progresele menționate, în această perioadă — caracterizată prin multiple căutări și experimentări — s-au manifestat în activitatea organizației noastre și se mai mențin încă numeroase neajunsuri care trebuie să constituie obiectul unor aprofundate dezbateri și analize în Congres, pentru a putea elabora căile cele mai eficiente de îmbunătățire a muncii viitoare, de ridicare a ei la nivelul exigențelor actualei etape de dezvoltare a țării.Am ascultat cu toții, tovarăși, cu profundă emoție și satisfacție, ampla expunere prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu care ne-a înfățișat tabloul bogat al preocupărilor actuale ale partidului și statului nostru, perspectivele în- suflețitoare pe care le deschide înfăptuirea programului de dezvoltare economico-socială a țării elaborat de cel de-al X-lea Congres al P.C.R., rolul și răspunderile ce revin tineretului, organizației noastre revoluționare în înfăptuirea acestor prevederi însuflețitoare.Progresul continuu al forțelor de producție, crearea unei industrii și agriculturi moderne, ridicarea nivelului calitativ al întregii activități economice, dezvoltarea susținută a științei, învățămîntului și culturii, perfecționarea relațiilor de producție, a organizării societății, aplicarea cu consecvență a principiilor echității sociale, participarea tot mai activă a celor ce muncesc la conducerea treburilor, țării — iată obiectivele fundamentale ale programului care va deschide întregului popor și, cu deosebire tinerei generații, cîmp larg de afirmare a -tuturor energiilor și talentelor.Partidul nostru consideră că pentru realizarea acestor sarcini trebuie mobilizate toate forțele națiunii. în concepția sa — așa cum s-a arătat la recenta plenară a C.C. al P.C.R. din 10—11 februarie a.c. — organizațiile de masă și obștești sînt nu simple „curele de transmisie", ci organisme viabile și eficiente ale sistemu

lui democrației noastre socialiste, capabile să asigure participarea activă a tuturor păturilor și categoriilor sociale, cu întregul lor potențial, la viața politică, economică și socială, la întărirea patriei socialiste.în contextul marilor exigențe ale dezvoltării viitoare a societății noastre, al proceselor profunde de perfecționare a vieții social- politice, a activității de partid și de stat, al creșterii rolului și funcțiilor organismelor obștești, trebuie să a- sigurăm o mai eficientă valorificare a cadrului instituțional creat, a atribuțiilor de mare răspundere acordate în ultimii ani Uniunii Tineretului Comunist, prezenței reprezentanților săi- în organele centrale și locale ale puterii de stat, în guvern, în organele colective de conducere ale unităților productive și de învățămînt, în scopul lărgirii participării tineretului la soluționarea problemelor de ansamblu ale dezvoltării societății cît și pentru o mai atentă studiere și rezolvare a problemelor specifice diferitelor categorii de tineri.în spiritul indicațiilor conducerii partidului, al sublinierilor făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu, trebuie să analizăm la acest Congres, cu toată răspunderea, căile de perfecționare a formelor și metodelor de organizare și de desfășurare a activității organizațiilor U.T.C. pentru a asigura atragerea întregului tineret la
Să promovăm larg in rîndurile 

tineretului înalta răspundere față de 
calitatea de muncitor al industriei 

noastre socialistePonderea ridicată a tineretului în rîndul muncitorilor, ingi/erilor, tehnicienilor și al cadrelor de conducere, reprezintă o caracteristică esențială a industriei contemporane a României socialiste. Clasa muncitoare — forța socială conducătoare a societății noastre — și-a completat și își completează în ritm susținut rîndurile cu un mare număr de tineri. Sînt și aici în sală reprezentanți ai tinerilor din numeroase uzine și fabrici, mari complexe industriale care, prin media de vîrstă a salariaților, sînt în întregime întreprinderi de vîrstă utecistă. Muncitorii și specialiștii care le deservesc au crescut și s-au format odată cu întreprinderile respective, integrîndu-se organic în eforturile creatoare ale colectivelor, situîndu-se, prin rezultatele obținute, la nivelul responsabilităților și încrederii acordate de partid și de stat, de întregul nostru popor. La formarea tinerei generații în școala muncii și a vieții, la educarea sa în spirit muncitoresc înaintat — o contribuție din ce în ce mai mare au adus-o și o aduc miile de organizații U.T.C. din fabrici și uzine, de pe șantiere, cadrele organizației noastre.în urma Consfătuirii pe țară, activitatea organizațiilor U.T.C. din întreprinderile industriale, de pe șantierele de construcții, din transporturi a fost orientată mai ferm spre problemele de bază ale participării tineretului la realizarea planului de producție, inițiind numeroase acțiuni proprii în sprijinul ridicării calității produselor, al îndeplinirii normelor de producție și respectării tehnologiilor de fabricație, al creșterii eficienței economice, al întăririi disciplinei. Un important rol pozitiv s-a dovedit a avea practica multor organizații U.T.C. de a dezbate în adunările generale sarcinile concrete care revin tinerilor în procesul de producție, discutarea operativă, la locurile de muncă, a unor aspecte concrete din activitatea tinerilor, diferite forme ale muncii politice de masă de genul gazetelor „Tineretul și producția", al emisiunilor „Cu microfonul printre întîrziați", al acțiunilor „Procesul rebuturilor", „Milimetrii în instanță" și altele, prin care se evidențiază rezultatele bune, se generalizează experiența înaintată și se critică aspectele negative. Un larg ecou au avut concursurile profesionale inițiate de organizațiile noastre, cu sprijinul întreprinderilor, ministerelor și organizațiilor sindicale, olimpiadele tinerilor strungari, lăcătuși, țesătoare, mecanici de locomotive, șoferi, sondori, tîmplari, constructori, concursul „Cartea tehnică și producția", ca și sesiunile teh- nico-științifice și cercurile tinerilor specialiști, organizate în București, Brașov, Galați și în unele județe. 'în ultimii ani, Comitetul Central și comitetele județene U.T.C. au acordat o mai mare atenție activității tinerilor din 

viața economică, socială, politică și culturală a țării, la opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate. Aceasta este sarcina politică fundamentală a Uniunii Tineretului Comunist; în aceasta se exprimă obiectivul de bază al educației comuniste — de a face din fiecare tînăr un militant activ pentru ideile socialismului și comunismului, un participant nemijlocit la munca și lupta de înfăptuire a programului partidului de edificare a noii orînduiri.Forma cea mai directă de participare a tineretului la opera de construcție socialistă o constituie contribuția la înfăptuirea planurilor de dezvoltare economică, la activitatea productivă. De aceea, Uniunea Tineretului Comunist înscrie printre obiectivele sale esențiale — mobilizarea tineretului din sectoarele producției materiale pentru realizarea sarcinilor economice, educația prin muncă și pentru muncă a întregului tineret, asigurarea integrării optime și a valorificării plenare a capacității de creație a tuturor tinerilor în sectoarele esențiale pentru progresul societății. în această orientare sîntem călăuziți de concepția marxistă potrivit căreia producția materială este domeniul hotărîtor al vieții sociale, iar munca — sursa principală a valorilor, a dezvoltării bogăției naționale, factor esențial în formarea personalității umane. Contribuția hotărîtoare la consolidarea și perfecționarea societății noastre, la afirmarea principiilor socialismului și a superiorității sale, se manifestă înainte de toate prin munca de zi cu zi pentru dezvoltarea economică, sociajă și culturală. Iată de ce, în condițiile noastre, a fi revoluționar, a milita pentru socialism și comunism, pentru ideile umanismului socialist — înseamnă a te dărui pe deplin, cu întreaga capacitate de muncă, cu toate resursele fizice și intelectuale, cauzei edificării noii orînduiri, înfăptuirii în primul rînd a obiectivelor economice, lărgirii și întăririi bazei tehnico-materiale a societății, fără de care nu e de conceput progresul social, realizarea aspirațiilor spre o viață mai bună ale tuturor oamenilor muncii.

construcții. Au fost inițiate acțiuni atît în sprijinul recrutării și trimiterii organizate a unor tineri pe șantiere, cît și pentru o mai bună desfășurare a muncii organizațiilor U.T.C. Au fost organizate șantiere naționale ale tineretului la o serie de mari obiective cum sînt Sistemul Hidroenergetic și de Navigație „Porțile de Fier", centralele electrice de la Lotru și Rogojelu, la unele sisteme de irigații și construcții de drumuri, precum și numeroase șantiere locale. Elementul de bază în organizarea muncii pe aceste șantiere a fost structurarea activității organizațiilor U.T.C. pe formațiunile de lucru, crearea de brigăzi și echipe ale tinerilor, dezvoltarea spiritului de întrecere între acestea, organizarea mai riguroasă a locurilor și a programelor de muncă și îmbinarea activității productive cu acțiunile de calificare și perfecționare profesională, precum și cu cele ■cultural-educative și sportive. Asemenea măsuri au avut efecte pozitive și în privința procesului dificil de stabilizare a forței de muncă pe șantiere. In perioada care urmează, împreună cu ministerele de resort, vom extinde această experiență și pe alte șantiere de construcții din țară. Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist va deschide noi șantiere naționale la Hidrocentrala de pe Someș, autostrada București—Constanța, la sistemul de irigații Brăila, precum și la alte obiective ale actualului cincinal.Pentru prima oară au fost inițiate, în această perioadă, o serie de activități cu tinerii din sistemul serviciilor, bucurîn- du-se de apreciere concursul inițiat de U.T.C., în colaborare cu Ministerul Comerțului, CENTROCOOP și UCECOM, pentru tinerii din comerț și cooperație.Cu toate rezultatele obținute și experiența pozitivă acumulată în ultimii ani trebuie să subliniem că sînt încă multe organizații care se rezumă la un număr restrîns de acțiuni, manifestă insuficientă inițiativă, nu desfășoară o muncă susținută, continuă, în sprijinul ridicării calificării profesionale a tinerilor, al activității lor în producție. în unele organizații sînt nesatisfăcătoare spiritul de combativitate și opinia de masă împotriva manifestărilor de indisciplină, de încălcare a normelor tehnologice. Este cunoscut faptul că în multe întreprinderi, în special, în construcții, există o mare fluctuație a forței de muncă, mai ales tinere, iar organizațiile U.T.C. nu acționează suficient, în conlucrare cu conducerile întreprinderilor, pentru asigurarea condițiilor necesare stabilizării tinerilor în întreprinderi și pe șantiere.Probleme numeroase ridică integrarea în muncă a noilor angajați, absolvenți ai școlilor profesionale sau ai cursurilor de calificare la locul de muncă. Sînt tineri care timp îndelungat nu reușesc să-și îndeplinească normele de producție. Este datoria organizațiilor U.T.C. să se preo

cupe permanent de cunoașterea cauzelor concrete care generează aceste neajunsuri, a condițiilor de muncă și de viață ale tinerilor și să acționeze cu perseverență, propunînd factorilor de răspundere soluții eficace și militînd pentru realizarea lor neîntîrziată.întreaga diversitate de situații legate de integrarea profesională a tineretului în activitatea industrială trebuie neapărat privită în perspectiva cerințelor producției bazate pe tehnica și știința cea mai avansată. Iată de ce, calificarea și perfecționarea continuă a tineretului din industrie trebuie să constituie unul din obiectivele primordiale ale organizațiilor U.T.C. Ținînd seama de noile dimensiuni pe care le capătă aceste obiective în actualul cincinal, recenta Plenară a C.C. al P.C.R. a aprobat, după cum se cunoaște, un proiect de lege prix/ind perfecționarea pregătirii profesionale a salariaților — care este supus dezbaterii publice și urmează să fie prezentat aprobării Marii Adunări Naționale. Organizațiile U.T.C. vor trebui să participe activ, alături de conducerile întreprinderilor și de sindicate, la aplicarea măsurilor ce decurg din această lege. Organizațiile U.T.C. trebuie să inițieze acțiuni practice pentru cultivarea în rîndul tinerilor tehnicieni, muncitori, ingineri, a interesului și pasiunii pentru studiu, pentru perfecționarea cunoștințelor, pentru promovarea noului în producție.Acțiunea de organizare pe baze științifice a producției și a muncii, inițiată Re partid și de stat, impune eforturi deosebite din partea tuturor colectivelor de muncă, a fiecărui salariat. Organizațiile U.T.C. din întreprinderile industriale sînt datoare să sprijine înfăptuirea măsurilor privind folosirea integrală a capacităților de producție, utilizarea integrală a capacității mașinilor, utilajelor, reducerea cheltuielilor materiale, extinderea schimburilor II și III. în special în construcțiile de mașini, organizarea judicioasă a locurilor de muncă, a proceselor tehnologice, ridicarea eficienței economice a producției. Trebuie să facem din îmbunătățirea calității produselor o adevărată mișcare de masă, fiecare tînăr, la locul lui de muncă, acționînd cu maturitate și răspundere pentru eliminarea rebuturilor, a lucrărilor de calitate inferioară.în perioada 1971—1975 numărul salariaților din economie va crește cu 1 100 000 persoane, în special în industrie ; marea majoritate a acestora o vor reprezenta, fără îndoială, tinerii. Organizațiilor noastre le revine sarcina importantă de a sprijini măsurile ce se întreprind pentru pregătirea și calificarea tinerilor care urmează să lucreze în unitățile industriale și de construcții, pentru integrarea lor în producție într-un timp cît mai scurt și cu bune rezultate.O importantă sarcină politică a organizațiilor U.T.C. este desfășurarea unei activități susținute, în strînsă colaborare cu sindicatele, pentru cultivarea în rîndul noilor detașamente de tineri, "care se integrează în producție, a trăsăturilor specifice muncitorului înaintat al industriei socialiste, posesor al unei calificări înalte, capabil să mînuiască tehnica modernă, receptiv la nou, conștient de înalta sa misiune socială, în dubla calitate de producător și proprietar colectiv asupra mijloacelor de producție, profund interesat în bunul mers al treburilor generale ale întreprinderii, în perfecționarea neîncetată a întregii vieți sociale. Organizațiile U.T.C. au nobila misiune de a fi promotoare^ active ale tradițiilor de muncă și luptă ale clasei noastre muncitoare, ale colectivelor din care fac parte și, la rîndul lor, de a contribui la îmbogățirea acestor tradiții cu noi fapte de muncă și creație, de a sădi în conștiința tinerilor mîndria pentru prestigiul și marca fabricii, spiritul de înaltă răspundere față de calitatea de muncitor al industriei României socialiste.Ponderea mare a tinerilor în cele mai multe întreprinderi, integrarea an de ah în producția industrială a noi detașamente de tineri proveniți din mediul rural, problemele specifice ale tinerilor de pe șantiere sau ale tinerelor muncitoare impun creșterea și îmbunătățirea preocupărilor organizațiilor U.T.C. atît pentru o mai bună cunoaștere cît și pentru soluționarea sistematică a problemelor economice, sociale, a tuturor aspectelor legate de munca și viața tinerilor, de utilizarea rațională și plăcută a timpului liber. Cunoașterea problemelor specifice fiecărei categorii de muncitori,'atitudinea activă și responsabilă pentru siluționa- rea lor, pentru condițiile de locuit, de hrană, odihnă, destindere, trebuie să facă parte integrantă din preocupările majore ale organizațiilor U.T.C.O atenție specială, mult mai mare deci t pînă acum, se cuvine a fi acordată tinerelor muncitoare, a căror integrare în activitatea profesională, de producție și' în viața social-politică pune probleme specifice, care cer soluții adecvate din partea organizațiilor U.T.C. din întreprinderi industriale, din unitățile de deservire sau social-culturale'.Considerăm, totodată, necesar ca și din partea organelor administrative, a conducerilor întreprinderilor, a sindicatelor, a organelor economice locale să se manifeste mai multă receptivitate și solicitudine față de problemele ridicate de tineri și tinere, astfel încît aceș-
(Continuare în pag. a IV-a)
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(Urmare din pag. a IlI-a) sară legiferarea reprezentării or^anj/ații- lor U.T.C. în organismele colective de conducere (— comitetele de direcție ale întreprinderilor'industriale. Această măsură, menită să adîncească în rîndurile tineretului șimțămîntul de înaltă responsabilitate socială, civică și politică — presupune și o creștere a preocupărilor or- ganizațiildr 'U.T.C. care trebuie să asigure o prezență activă a reprezentanților

tia să se bucure din plin de condițiile și posibilitățile tot mai largi pe care dezvoltarea economică le creează pentru satisfacerea nevoilor materiale și spirituale ale tuturor Oamenilor muncii. Tri mod justificat, unii tineri ău criticat în cadrul adunărilor și conferințelor de dări de seamă și alegeri manifestări de biro- ' ...... ...........cratism, formalism, tergiversarea soluțio- lor Ia' dezbaterea, atît a problemelor de nării unor probleme de muncă și viață ■;- interes'general; cît-și a problemelor spe- ale tinerilor și’lipsă de receptivitate din -cifice tineretului, informarea sistematică a tinerilor' și- mobilizarea• lor la înfăptuirea măsurilor Vizind? perfecționarea

Pregătirea pentru muncă și viață a
tineretului, legarea indisolubilă a invă
țăturii de practică îndatorire prindpartea unor conduceri de centrale, întreprinderi, unități; de -deservire, lucrători din organele administrației locale, ca-și activității îriffeprîriderilor. din partea unor ministere față de cereri ■*■ Comitetul "Central tare vă fi ales, co- îndreptățite și propuneri judicioase Male.- tinerilor.In lumina cuvîntării tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din 11—12 februarie, o deosebită importanță principială și practică capătă participarea reprezentanților tineretului la dezbaterea și adoptarea deciziilor la nivelul întreprinderilor. în procesul amplu de adîn- cire și lărgire a democrației muncitorești, care are ca semn distinctiv participarea efectivă și directă a maselor la conducerea unităților de producție, â devenit nu numai posibilă, dar și absolut nece-

' Îmi tetele jud'ețene,* municipale "și orășe- ' nești, toate organele și organizațiile U.T.C. din industrie, construcții, transporturi și servicii au un larg teren de. manifestare a inițiativei creatoare, de natură să asigure înfăptuirea sarcinilor mari ce revin Uniunii Tineretului Comunist în domeniul economiei, pentru a înscrie în noul cincinal rezultate superioare în activitatea productivă — expresie a spiritului de dăruire în muncă și de înaltă copșțiihță socialistă a tinerei noastre generații.
Să sporim contribuția noastră

la dezvoltarea agriculturii, la înflorirea
multilaterală a satului românesc

pală a organizațiilor U.T.C. și asocia-
fiilor studențești

O ramură de bază a economiei socialiste, în care își desfășoară activitatea peste 460 000 de uteciști și alte sute de mii de tineri, o reprezintă agricultura. Și în acest domeniu, care a cunoscut și cunoaște un amplu proces de modernizare, organizațiile U.T.C. au de îndeplinit un rol important. Este îmbucurător că multe organizații U.T.C. din ferme de stat, secții de mecanizare și cooperative agricole de producție au inițiat,' în ultimii ani, o serie de acțiuni practice în sprijinul activității productive și de lărgire a cunoștințelor profesionale. S-au bucurat de aprecieri acțiuni inițiate pe plan central și local, cum au fost : „Olimpiada mecanizatorilor", „Secția de mecanizare cu cele mai bune rezultate", concursurile „Tineretul și agrotehnica", „Ceb mai priceput crescător de animale", întrecerea tinerelor crescătoare de păsări. „Ziua specialistului", sesiuni de comunicări tehnico-stiin- țifice pentru cadre tinere, ca si întîlniri, vizite la unități fruntașe, consfătuiri ale tinerilor pe profesii.O experiență interesantă a constituit-o organizarea în unele comune — Chirnogi, Albești, Tohani — a agrocluburilor pentru tinerii specialiști, experiență ce merită a fi studiată, popularizată și extinsă.Trebuie să recunoaștem în același timp că munca organizațiilor U.T.C. de la sate prezintă serioase neajunsuri, fiind rămasă în urmă față de ansamblul activității organizației noastre. în special în cooperativele agricole de producție există numeroase organizații insuficient consolidate organizatoric, care nu reușesc să desfășoare o activitate de sine stătătoare, să aibă o contribuție efectivă la bunul mers al unităților. Cu toate îmbunătățirile din ultimii ani, sînt comitete comunale U T.C. care nu-și îndeplinesc atribuțiile ce le revin în conducerea și îndrumarea organizațiilor U.T.C. Gama activităților inițiate de U.T.C. la șate fiind Tesțrînsă, un mare număr de. tineri, și mai ales- tinere, rămîn în afara sferei de influență a organizațiilor noastre.Fără îndoială că problemele consolidării și activizării organizațiilor U.T.C. de la sate sînt strîns legate de fenomenele și procesele complexe ce ,s0 petrec în mediul rural și în agricultura noastră. In jurul marilor centre urbane ca și în zonele care cunosc o dezvoltare industrială dinamică, asistăm la o deplasare masivă și continuă a forței de muncă tinere de la sat spre oraș. Uesigur,. orientarea spre activitatea industriala a unei părți însemnate a forței de muncă tinere, est.e pe deplin firească și necesa- • ră în condițiile politicii de industrializare a țării. Totodată. însă, trebuie avută în vedere și perspectiva rolului important pe care agricultura va continua să-l aibă în dezvoltarea economiei naționale, și, în consecință, asigurată reînnoirea forței de muncă necesare, pregătirea. a- cesteia în raport cu cerințele modernizării și diversificării producției agricole. Se impune studierea atentă a acestei probleme de către organele agricole, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție și Uniunea Tineretului Comunist.Pe de altă parte, sînt și fenomene negative cînd tinerii absolvenți ai învăță* mîntului de cultură generală din mediul rural preferă să stea fără ocupație, să trăiască pe seama părinților; decît sâ lucreze în agricultură. Toate acestea făcea o serie de cooperative agricole să resimtă lipsa brațelor de muncă tinere. E-ste datoria organizațiilor U.T.C. de la

In contextul măsurilor de înnoire a învățămîntului, ipițiate de partid în ultimii api, la dezbaterea cărora tineretul studios a participat activ și pe care le-a primit cu vie satisfacție, activitatea organizațiilor U.T.C. ale elevilor și a asociațiilor studențești s-a îmbunătățit și diversificat, desfășurîndu-șe sub semnul creșterii .inițiativei,' răspunderii și rolului lor în întreaga viață a școlilor și institutelor de invățămînt superior.Putem spune că, în această perioadă, ăctivitatea Uniunii Tineretului Comunist în școli a înregistrat progrese, că măsurile cu caracter general de lărgire a sferei de atribuțiuni a organizației noastre, a preocupărilor și răspunderilor 4 directe în conceperea unei game mai variate de .activități practice, s-au reflectat pozitiv în sporirea influenței organizațiilor U.T.C. ale elevilor. S-a îmbunătățit conlucrarea, comitetelor U.T.C. cu organele de învățămînt , și conducerile școlilor, dovedipdu-se utilă practica elaborării programelor comune în sprijinirea procesului de învățămînt și în organizarea activității extrașcolare. Au căpătat extindere cercurile pe obiecte și tehnico-aplicative, societățile științifice și literar-artistice, cenaclurile și revistele școlare, concursurile pe meserii și olimpiadele școlare. De o bună apreciere s-au bupurat expozițiile cu lucrări rea-
că pe tot timpul anului și vor crea noi surse de venituri • țărănimii cooperatiste.O preocupare de seamă a organizațiilor U.T.C. trebuie să o constituie atragerea și participarea tineretului lâ înfăptuirea obiectivelor programului național de dezvoltare a zootehniei. în marile combinate de creștere a animalelor și păsărilor, în fermele zootehnice din cooperativele ' lizate de elevii școlilor profesionale și de agricole, în complexele intercooperatiste trebuie să lucreze în special tineri.O atenție deosebită vă trebui acordată în continuare atragerii tinerelor fete în activitatea productivă, corespunzător posibilităților și aptitudinilor lor, atît în agricultură cît și" în producția meșteșugărească și de artizanat-.Legarea nemijlocită ă -stațiunilor de mecanizare de cooperativele agricole de producție impune îmbunătățirea activității organizațiilor 'U.T.C. în secțiile de mecanizare, desfășurarea muncii politico-educative în rîndurile mecanizatorilor pentru creșterea răspunderii lor față de calitatea lucrărilor ‘-executate, întreținerea și folosirea rațională a tractoarelor și mașinilor agricol eț'spre a dezvolta ta tineri sentimenttil‘-'ttpartehshțel":ta;"eoope*. rativa în care lucrează, al identificării' cu interesele $i preocupările cooperatorilor, sporind totodată grija pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor lor de muncă și viață.O sarcină de onoare a organizațiilor U.T.C. de la sate este de a asigura participarea maselor largi de tineri la înfăptuirea programului național de gospodărire rațională a resurselor de apă. extinderea lucrărilor de irigații, îndiguiri, desecări și combaterea eroziunii solului. Comitetele județene U. T. C., în mod deosebit cele din Brăila, Dolj, Iași, Ilfov, Ialomița, Bihor, • Teleorman, Tulcea, Vrancea și Vaslui, unde se concentrează cele mai mari suprafețe cu asemenea lucrări, precum și toate comitetele comunale ale U.T.C. trebuie să-și stabilească programe proprii de acțiuni în acest sens, organizînd șantiere ale tineretului, pre- luînd sarcina îngrijirii canalelor de irigații șî a digurilor.Modernizarea agriculturii, precum și marile obiective legate de creșterea producției agricole vegetale și animale impun și în acest domeniu ridicarea continuă a calificării și perfecționarea profesională a tuturor lucrătorilor, Susținînd acțiunile ce se inițiază în întreprinderile agricole de stat. în stațiunile de mecanizare și în cooperativele agricole de producție pentru lărgirea cunoștințelor- agrozootehnice, Organizațiile U.T.C. trebuie să contribuie la atragerea largă a tinerilor la cercuri și cursuri, să sprijine popularizarea noutăților din domeniul tehnicii și științei agricole, să extindă acțiunile pronrii în acest sens.Ținînd seama de necesitatea sporirii rolului, răspunderilor și autorității organizațiilor U.T.C. de la sate, propunem să se reglementeze prin acte normative de stat și ale Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție reprezentarea organizațiilor U.T.C, în- conducerile unităților agricole de stat, în consiliile de conducere ale cooperativelor agricole de producție și în consiliile intercooperatiste. Precum ați văzut, această propu-de tovarășulsocial-culturală apropierii sale

here a fost susținută Ceaușescu; - -înflorirea ecoriomică și a satului, îri perspectivade condițiile de muncă și viață ale orașului, solicită participarea activă a tuturor tinerilor— cooperatori, mecanizatori, ingineri, tehnicieni, medici, cadre didactice, lucrători ai unităților de producție și de deservire, ca factori , dinamici în sate să orienteze tineretul spre prbîesiu; . procesul de înppire; a sațului românesc.In acest context vor trebui -să crească preocupările orgăniZațiilor U.T.C. pentru atragerea tuturor.. tinerilor din mediul rural, îndeosebi a tinerilor intelectuali, la activitatea polltico-educâtivă, în pro- ■; cesui de ridicare culțural-științifică și de îmbogățire a patrimoniului spiritual. al satelor, precum și la înfăptuirea măsurilor de îmbunătățire a condițiilor lor de muncă și viață.Ne exprimăm convingerea că toți tinerii care muncesc și trăiesc în mediul rural și în primul rînd membrii Uniunii Tineretului Comunist, nu vor precupeți -nici un efort pentru a Contribui din plin tens acțiunile de organizare a fermelor lă realizarea marilor sarcini ale dezvoltării Agriculturii socialiste, ale creșterii continue a producției agricole, ale modernizării șî înfloririi multilaterale a satului, a întregii economii și vieți sociale a patriei.

nile noi care apar o ejață cu dezvoltarea mecanizării, chimizării și cu modernizarea tuturor sectoarelor de producție vegetală și animală. Șe impune cu deosebire ca organizațiile U.T.C. din cooperativele agricole să desfășoare o susținută activitate educativă în scopul dfezvbltării. spiritului cooperatist, de muncă în comun, să urmărească încadrarea tinerilor în brigăzile și echipele specializate, în sectoarele hotărîtoare pentru sporirea producției, participarea lor la muncă de la începutul lucrărilor și pînă la strîngerea și depozitarea : recoltelor. Organi- zaț.iile U.T.C. vor trebui să sprijine in-specializate, a asociațiilor iritercooperâ--. tiste, a secțiilor, de prelucrare,, ca și, a . , altor unități productive pentru valorificarea resurselor locale care- vor. asigura o folosire mai rațională a forței de mun-

specialitate, post-liceală,- îndeosebi expo-, ziția națională „Tehnica se însușește încă de pe băncile școlii". în școli se desfășoară o activitate -polițico-educativă și cultural-artistică mai bogată,.-s-au extins activitățile sportive de • masă- inițiate de asociațiile sportive ale elevilor, excursiile și drumețiile, acțiunile de pregătire - a tineretului, pentru. apărarea patriei. ■ ‘ ,Apreciind progresele realizate, trebuie să subliniem că mai sînt încă, multe organizații U.T.C. din școli; cu., deosebire la nivelul claselor, , care, desfășoară o activitate nemuîțumito.are, .neoferind un cadru propice afirmării inițiativei, priceperii, înclinațiilor, tuturor elevilor. Comitetele;județene, orășenești, și comunale sînt datoare să acqrde un sprijin n.ult mai mare- îndeosebi organizațiilor U.T.C. din școlile generale, asigurînd și o mai strînsă conlucrare cu organizațiile de pionieri, trecerea firească în conceperea întregii activități extrașcolare de la specificul muncii pionierești la cel al U.T.C.Prezența slabă a unor organizații U.T.C. în ansamblul vieții școlare se da- torește în mare măsură și modului greșit în care unele conduceri de școli și cadre didactice înțeleg conlucrarea cu organizațiile U.T.C. Acordîpd toată prețuirea activității pasionate a marii majorități a cadrelor noastre didactice, sprijinului dat de acestea organizațiilor U.T.C., trebuie să menționăm, totodată, că într-o serie de cazuri se constată o insuficientă încredere în capacitatea și maturitatea organizațiilor U.T.C., în spiritul de inițiativă și posibilitățile elevilor de a răspunde de organizarea unor acțiuni, tendințe de tutelare măruntă, sau fenomene cpntrarii de dezinteres față de munca U.T.C., față de problemele și preocupările uteciștilor. Adeseori este neglijată invitarea la ședințele consiliilor profesorale a reprezentanților organizațiilor U.T.C., prevăzută în regulamentul de funcționare al învățămîntului liceal și profesional. Considerăm necesar să se reglementeze în toate școlile postgeperale, participarea secretarilor comitetelor U.T.C. în consiliile profesorale, astfel încît prin reprezentanții lor, elevii șă ia parte la dezbaterea problemelor de fond ale procesului in- structiv-educativ, realizîndu-se în același timp informarea comitetelor și organizațiilor U.T.C., a tuturor elevilor asupra măsurilor și , obiectivelor stabilite.Contribuind la. sporirea răspunderii fiecărui elev față de propria pregătire — principala sa obligație față de societate — organizațiile U.T.C. trebuie să multiplice activitățile specifice care concură la stimularea interesului elevilor pentru aprofundarea cunoștințelor, la formarea și dezvoltarea deprinderilor de studiu individual, de gîndire independentă. In menținerea ordinii, a disciplinei școlare, în dezvoltarea unei opinii combative a colectivității de elevi față de fenomenele. negative din ținuta, comportarea șt mentalitățile unor elevi, organizațiile U.T.C. sîpt. de asemenea, datoare să joace un rol mai activ. Se impune ca ele să devină realmente organizatorii întregii activități extrașcolare a elevilor, folosind toate posibilitățile și sprijinul pe care le pot oferi școala, întregul corp didactic.' Extinzînd experiența acumulată de .cele mai bune organizații U.T.C., va trebui, să determinăm ca în fiecare școală să, se desfășoare o bogată și continuă..activitate ; obștească, o gamă de acțiuni cît mai variate care să antreneze întreaga masă a elevilor.Este necesar, să asigurăm dezvoltarea spiritului' gospodăresc al elevilor pentru întreținerea spațiilor de învățămînt, a internatelor și cantinelor școlare, pentru amenajarea curților și grădinilor, a -terenurilor' sportive, inițierea unor acțiuni de muncă în vederea dotării școlilor a lărgirii bazei materiale, a laboratoarelor, atelierelor sau a activităților culturale, sportive, turistice. Th acest sens, ar fi util să se dea în grija colectivelor de elevi unele. -diij.. bunurile școlilor,, cdlti- vînd răspunderea lor pentru păstrarea acestor bunuri.--Una din preocupările majore ale orga- nizațiildr U.T.C,. trebuie să o constituie sprijinirea eforturilor depuse, d.e .organele școlare în direcția legării indisolubile

a învățăturii cu practica, cu viața, formării deprinderilor de muncă productivă ale tineretului. Trebuie să spunerp că. se realizează cu. multă încetineală indicațiile conducerii partidului de a asigura o mai strînsă îmbinare,, în procesul de în- vătămînt — atît în școala generală, cît și în licee — a instruirii teoretice cu pregătirea practică, astfel încît să se asigure integrarea lor armonioasă în viața socială activă. Această deficiență a . învățămîntului nostru are efecte nocive a- supra formării și orientării profesionale a elevilor, alimentînd mentalități negative ale unor tineri care, datorită și unei îndrumări greșite din partea părinților, urmăresc exclusiv obținerea unei diplome pentru ocuparea unui post funcționăresc, cît mai departe de tumultul activității creatoare de producere a bunurilor materiale. Mentalitatea ,1a care referim este întreținută și de existentă în multe licee, de a Considera drept unic criteriu de apreciere a eficienței procesului de învățămînt — procentul de absolvenți admiși în învățămîntul superior ! Și cei ce nu reușesc să intre la facultate, cum trebuie apreciați ? încotro îi îndrumăm, cum îi pregătim pentru viață ? Aceasta face ca multi tineri, care nu reușesc la concursurile de admitere în învățămîntul superior, să se considere, în mod ne,justificat, ratați, lipsiți de orice perspectivă iA susține dorința tinerilor spre continuă perfecționare, spre studiu, reprezintă un lucru necesar, în deplină concordantă cu nevoile progresului societății ; este un fenomen deosebit de pozitiv acela că zeci de mii de tineri din întreprinderi industriale îmbină munca cu învățătură, își' completează studiile la cursuri serale și fără frecventă, îhdeplinindu-și, în același timp, îndatoririle de muncă Deși trebuie să spunem că, uneori, întîlnim și în rîndul acestor tineri, unii care, după absolvirea studiilor liceale vor să-și' părăsească profesia, să treacă pe posturi funcționărești. Pregătirea tinerilor- ti*e- buie orientată atît' în raport cu Aspirațiile și aptitudinile lor reale, cît și în strînsă concordantă cu cerințele vieții . sociale. Este o realitate nu numai a zilelor noastre; ci și a dezvoltării viitoare că cea mâi mare parte a membrilor .societății trebuie și vor trebui șă-și desfășoare activitatea în . domeniile . hotărî- toare ale existentei sociale — în domeniile producției materiale ; este, limpede că nu poate fi concepută o societate fără producători, în care .toți ar activa doar în administrație, în sferele suprastructurii sau în posturi de comandă.Solutionarea acestor probleme de importanță deosebită pentru viitorul țării noastre impune așezarea întregului nostru învățămînt pe baze moderne, care să asigure îmbinarea pregătirii teoretice a tinerilor, Ia nivelul științei contemporane, cu formarea deprinderilor practice — caracteristică a școlii comuniste, menționată încă de Engels în lucrarea sa din tinerețe „Principiile comunismului". Pe baza indicațiilor conducerii partidului urmează ca în școlile de toate gradele să se treacă la organizarea de ateliere școlare. cu planuri de producție, în care să se desfășoare practica elevilor. In acest fel, un absolvent de școală generală sau liceu va putea obține și calificarea într-o meserie. Realizarea acestei indicații va solicita în primul rînd eforturile organelor de învățămînt. ale organelor administrației-. locale, sprijinul și patronajul unităților productive. Organizațiile U.T.C. vor trebui să întreorindă acțiuni proprii de muncă cu. elevii. în spri linul organizării si dotării atelierelor. dezvoltînd în același timp colaborarea cu organizațiile U.T.C. din întreprinderile industriale.Măsuri similare se impun în școlile din mediul rural. In cursul anului trecut în- tr-o serie de județe — Constanța, Ialomița, Teleorman. Arad, Timiș — organizațiile U.T.C.. cu sprijinul organelor de în- vătămînt si agricole, au initiat organizarea unor ferme școlare, pe terenuri afectate acestui scop de către cooperativele agricole de producție, munca elevilor des- fășurîndu-se sub îndrumarea . tehnică a specialiștilor din aceste unități, după principiile de organizare a activității în cooperativele agricole. Ținînd seama de' experiența acumulată, care demonstrează efectele pozitive ale acestor forme de organizare a muncii practice — îmbinate armonios cu învățătura — pentru formarea elevilor, este necesar să extindem, în strînsă conlucrare cu organele școlare și agricole, această acțiunei completîn- dro și cu alte activități, pe lingă secțiile de mecanizare, fermele zootehnice, legumicole. viticole, pomicole, unitățile specializate cooperatiste, intercooperatiste si de stat, în cadrul sistemelor de irigații și de îmbunătățiri funciare.Este necesară, de asemenea. îmbunătățirea simțitoare a organizării pregătirii practice în școlile de tip profesional și tehnic, și, cu deosebire, în liceele de specialitate. In .aCest scop considerăm necesar ca Ministerul învățămîntului, Ministerul Muncii, celelalte ministere tutelare de școli să aplice cît mai urgent măsurile stabilite pentru îmbunătățirea funcționării și dotării liceelor de specialitate ca și a cursurilor și școlilor de specializare postliceală.Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, comitetele județene, municipale și orășenești vor trebui să acorde o .atenție sporită îndrumării și orientării activității organizațiilor U-T.C. :din școli, stimulînd activitatea acestora, asigurînd ca la nivelul fiecărei Organizații să se desfășoare o activitate vie, de sine stătătoare, cu un conținut cît mai bogat și atractiv în care să fie atrasă întreaga masă a elevilor,

nepractica

Tovarăși,în spiritul Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie — decembrie 1967, la ultima Conferință a U.A.S.R. au fost adoptâte, precum se știe, măsuri de perfecționare a activității obștești a studen- țimii, de înlăturare a paralelismelor existente în trecut, asociațiile devenind forma specifică de organizare a activității U.T.C. în învățămîntul superior, iar Uniunea Asociațiilor Studențești din România, parte integrantă a Uniunii Tineretului Comunist. Primite cu deplină aprobare de studenți, aceste măsuri și-au dovedit justețea și viabilitatea., Ințelegînd semnificația socială a unei temeinice formații intelectuale, majoritatea covîrșitoare a studenților se pregătește temeinic pentru a deveni cadre cu o înaltă pregătire profesională și politico- ideologică ; se dezvoltă activitatea științifică a studenților, manifestîndu-se un interes sporit pentru legarea temelor de cercetare de probleme reale ale economiei, fapt evidențiat și de recentul, seminar național „Cercetări științifice studențești cu aplicații în practică". Ultimele promoții de absolvenți ai învățămîntului superior, prezentîndu-se aproape în întregime la locurile de muncă repartizate, contribuie activ, împreună cu generațiile anterioare de specialiști, la eforturile constructive ale întregului popor.în acești ani s-a îmbunătățit, în ansamblu, activitatea asociațiilor studențești, care se manifestă ca factori dinamici în perfecționarea și modernizarea procesului instructiv-educativ, atît prin prezența activă în consiliile și senatele universitare, cît și prin acțiunile proprii, menite să dezvolte răspunderea studenților pentru-o 'bună pregătire, să contribuie la lărgirea orizontului lor politic, ideologic și filozofic, și să stimuleze participarea'lor la întreaga viață politică si obștească. Se bucură de anreciere acțiunile cultural-artistice și distractive inițiate de asociații în facultăți, la nivelul institutelor ■ și al centrelor universitare, la casele de cultură și la cluburi, precum și în domeniul sportului și turismului. Potrivit atribuțiilor cu care sînt investite, asociațiile exercită un rol important în gospodărirea căminelor și cantinelor, gestionarea fondurilor proprii, în trimiterea studenților la odihnă și tratament.Dînd, în general, o apreciere pozitivă activității desfășurate de asociații, trebuie să remarcăm faptul că în unele domenii ale muncii acestora se mențin încă multe neajunsuri. Sînt institute și facultăți unde activitatea nu este satisfăcătoare, cu deosebiră Ia nivelul anilor și grupelor; hu se acționează cu suficientă energie pentru ca fiecare asociație să devină un ■ organism care să desfășoare o bogată muncă politico-educativă pe măsura răspunderilor sale, a preocupărilor multilaterale ale studenților. în u- nele facultăți se constată o slabă combativitate politică, o insuficientă opinie de masă față de neajunsurile din pregătirea profesională,-față de fenomenele de indisciplină și mentalități -înapoiate ale unor studenți.In viitor. Consiliul U.A.S.R. e dator să persevereze pentru a da o mai bună organizare muncii la toate nivelele, a dezvolta spiritul de răspundere al organelor alese în îndeplinirea mandatului încredințat- de studenți; în vederea desfășurării unei intense activități social-obștești în care să-și găsească un larg cîmp de afirmare inițiativa și preocupările tineretului universitar. în condițiile îmbunătățirii reprezentării în consiliile profesorale și senatele universitare, reprezentanții asociațiilor trebuie să se manifeste ca factori activi în procesul perfecționării învățămîntului, să asigure consultarea permanentă' a studenților, exprimarea părerilor și susținerea propunerilor justificate ale acestora, informarea lor asupra hotărîrilor adoptate și antrenarea la înfăptuirea măsurilor stabilite. Și în viitor obiectivul principal al asociațiilor este de a contribui, prin- tr-o intensă activitate politico-educativă, la dezvoltarea responsabilităților studenților față de însușirea temeinică a cunoștințelor de specialitate. Asociațiile trebuie să-și sporească preocupările pentru cultivarea dragostei față de profesie, pentru dezvoltarea la toți studenții a unei înalte ținute cetățenești, a spiritului militant. angajat, de răspundere în fața societății, a hotărîrii de a sluji neabătut cauza supremă a poporului nostru — e- dificarea socialismului și comunismului în România, de a munci acolo unde este nevoie de cunoștințele și priceperea lor, de a-și închina forțele înfloririi patriei.Orientarea fundamentală a învățămîntului spre nevoile actuale ale producției materiale și dezvoltării vieții sociale face necesâr ca și asociațiile studențești să sprijine activ măsurile de perfecționare a procesului de învățămînt, îmbinarea pregătirii teoretice cu o temeinică formație practică de specialitate. Este binevenită-măsura ca si în învățămîntul superior, în special tehnic, să se treacă la organizarea de ateliere-școală, în care studenții să poată căpăta la absolvire și o calificare practică, cel puțin la nivelul unui absolvent' de școală profesională.Asociațiile studențești au datoria de a. sprijini acțiunile inițiate de Ministerul învățămîntului, în colaborare cu Consiliul U.A.S.R., pe linia creșterii ponderii ramurilor și disciplinelor moderne și de largă perspectivă, a activităților aplicative. a seminariilor, lucrărilor practice și de laborator, pentru activizarea studiului, asimilarea creatoare a teoriilor și metodologiilor contemporane, sporirea eforturilor studenților de adîncire și in-

intense activități

terpretare personală a cunoștințelor de specialitate, însușirea unei discipline riguroase în munca intelectuală, condiție a unei temeinice formări pentru muncă și viață.O atenție particulară va trebui acordată extinderii cercetării științifice, pentru cuprinderea întregii mase a studen- țimii. îndeosebi din anii mari, în această activitate, pentru integrarea ei în planurile de cercetare ale catedrelor și orientarea tematicii le ale practicii de politice. Va trebui ența unor asociații re de proiectare și dențești, precum și
spre aspectele actua- producție și social- generalizată experi- de a organiza atelie- unități lucrative stu- activități comune cu organizații U.T.C. din unități economice, experiențe ce au început să se contureze la Timișoara. Brașov, București, Iași, Cluj, Galați șî în alte centre universitare.Toate problemele privind obiectivele și sarcinile ce revin în perioada următoare asociațiilor studențești vor fi dezbătute pe larg de delegații la cea de-a VlII-a Conferință a Uniunii Asociațiilor Studențești din România. Ne exprimăm convingerea că activul studențesc, toate asociațiile, întreaga studențime, folosind experiența dobîndită în acești ani, vor îmbunătăți substanțial activitatea obștească din institute și facultăți, vor constitui o prezență tot mai activă în viața universitară, în realizarea programului stabilit de partid pentru perfecționarea școlii superioare, pentru pregătirea specialiștilor, corespunzător exigențelor dezvoltării societății noastre.

Tovarăși,în ansamblul muncii desfășurate de Uniunea Tineretului Comunist s-a dovedit a avea o puternică rezonanță și o mare influență asupra conștiinței tinerilor acțiunile de muncă voluntar-patrioti- că. Reluarea tradițiilor glorioase ale tineretului nostru și extinderea pe scara întregii organizații a acestor acțiuni au oferit, în ultimji ani, un cadru favorabil manifestării potențialului creator al tinerei generații. In cronica Uniunii Tineretului Comunist se înscriu cu cinste, alături de numele șantierelor naționale din ănii reconsttucției economice a țării — Agnita-Botorca. Bumbești-Livezeni, Sal- va-Vișeu, Lunca Prutului —, noi nume cu valoare de simbol ale unor mari obiective ale enonomiei socialiste în plin avînt, unde se afirmă energia, elanul și capacitatea de creație a tinerilor de azi — la Galați, Lotru, Porțile de Fier. Rogojelu, la construcția autostrăzii București-Pi- tești, a șoselelor Miercurea-Ciuc-Gheor- ghieni, Baia Sprie-Sighet, Cîmpina-Co- marnic, a sistemelor de irigații din Bărăgan și Dobrogea.Caracteristic ultimilor ani este desfășurarea unei puternice mișcări care a cuprins sute de mii de tineri la acțiuni de muncă pe numeroase șantiere locale — la construcții industriale, social-culturale, agricole, la acțiuni de împăduriri, de întreținere ra pășunilor și fînețelor naturale, de recoltare a plantelor medicinale, de colectare a deșeurilor metalice, de plantare a pomilor fructiferi și ornamentali, de gospodărire a orașelor și satelor. A crescut an de an participarea elevilor și studenților la strîngerea recoltelor în unitățile de stat și cooperatiste, numărul lor ajungînd de la cîteva zeci de mii în 1966 la peste 300 000 în 1970. Valoarea tuturor lucrărilor efectuate prin acțiunile de muncă patriotică ale tinerilor pe parcursul cincinalului se ridică la aproape patru miliarde lei. în perioada de grea încercare prin care a trecut țara noastră în primăvara anului 1970, ca urmare a inundațiilor, tinerii muncitori, țărani, elevi, studenți, ostași, răspunzînd chemării partidului, au făcut dovada patriotismului, a înaltelor le, apreciate de întregul participînd cu abnegație și curaj cu toate forțele lor la stăvilirea stihiilor naturii, la salvarea vieților omenești și a bunurilor .materiale, la munca eroică pentru recuperarea pagubelor, pentru intrarea în normal a întregii vieți economice și sociale.Consolidînd experiența acumulată în acest domeniu, va trebui ca în perioada următoare organizația noastră să dezvolte acțiunile de muncă ale tineretului, în primul rînd în sprijinul înfăptuirii marilor obiective ale cincinalului. Preocupîn- du-se de creșterea rolului educativ al muncii patriotice, comitetele județene, municipale, orășenești, comunale vor trebui să dezvolte experiența organizării șantierelor tineretului, să organizeze brigăzi permanente, care să întreprindă acțiuni concrete pe întreg parcursul anului, cu întreaga masă a tineretului. în raport cu specificul unității, folosind calificarea și îndemînarea tinerilor și ținînd seama de timpul lor disponibil. Organizațiile noastre, în special cele ale tineretului școlar și universitar, vor acorda și pe viitor întregul lor sprijin unităților de stat și cooperatiste în campaniile agricole.Dorim, cu acest prilej, să adresăm calde felicitări tinerilor din întreprinderi, unități agricole, școli și facultăți pentru participarea lor plină de dăruire la munca patriotică, exprimîndu-ne, totodată, convingerea că și în continuare tinerii și tinerele de la orașe și sate, de pe întreg cuprinsul țării, îndeplinindu-și exemplar sarcinile profesionale, vor lua parte cu entuziasm la acțiunile de muncă, contribuind și pe această cale la sporirea neîncetată a forței economice a patriei, a bunăstării și prosperității poporului nostru.
în rîndurile tineretului

calități mora- nostru popor,

o puternică
mișcare de masă pentru știință

și tehnicăReferindu-ne la educarea prin muncă și pentru muncă a tineretului, la formarea sa multilaterală, complexă, pentru viață, am dori să evidențiem un aspect de o deosebită actualitate pentru etapa prezentă de dezvoltare a țării noastre. Trăim într-o epocă de un dinamism fără precedent a dezvoltării științei și tehnicii, al. afirmării capacității omului de a stăpîni și transforma natura, de a utiliza

știința ca un puternic instrument de accelerare a progresului material și spiritual al societății. In aceste condiții este de datoria organizațiilor noastre de a declanșa o puternică mișcare de masă în rîndul tineretului pentru știință și tehnică.In anii din urmă au fost inițiate unele
(Continuare in pag. a y-a)
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(Urmare din pag. a IV-a) activități de propagandă tehnico-științi- fică, organizîndu-se cercuri de creație tehnică, cluburi ale tinerilor specialiști, sesiuni de comunicări și referate, concursul „Cartea tehnică și producția". în școli au început să apară cercuri și societăți tehnico-științifice ale elevilor, unele comitete județene cum sînt Argeș, Constanța, Comitetul municipal București, au luat inițiativa organizării unor cluburi tehnice ale tineretului. Trebuie, însă, să spunem că această activitate se află la un nivel cu totul insuficient față de necesitățile pregătirii tehnico-științifice a tineretului în zilele noastre. Stimularea deprinderilor practice și a preocupărilor pentru creația tehnică constituie un domeniu în care este necesar să se afirme puternic inițiativa organizațiilor noastre de tineret de la orașe și sate. Organizațiile U.T.C. trebuie să inițieze largi acțiuni de informare tehnico-științifică a tineretului : să dezvolte activități practice, generalizînd organizarea de societăți tehnico-științifice, cercuri de construcții de aero și navomodelism, de radioamatori și electroniști, concursuri de creație tehnică, acțiuni de stimulare a inovatorilor și raționalizatorilor. Apelînd la sprijinul unităților productive, de învățămînt, al organelor locale și al sindicatelor, să asigurăm în anii viitori amenajarea în toate orașele a noi cluburi și case ale tehni-
0 activitate politico-ideologică vie, 
creatoare pentru formarea spiritului 
militant, pentru însușirea concepției 

științifice, marxist-leniniste 
a partidului nostru

Perioada la care se referă raportul a marcat căutări multiple din partea Comitetului Central ăl U.T.C., a organizațiilor noastre, pentru îmbunătățirea formelor și modalităților muncii de propagandă și politice de masă, o mai largă diversificare și adaptare la cerințele diferitelor categorii de tineri, la gradul lor de pregătire, astfel ca prin mijloace specifice să răspundă interesului tineretului pentru cunoașterea aprofundată a politicii partidului, a proceselor de perfecționare a orînduirii socialiste, ca și a fenomenelor caracteristice lumii contemporane.Activitatea politică și ideologică a U.T.C. se desfășoară în climatul favorabil general din țara noastră, în care se afirmă puternic ideologia socialistă, se înrădăcinează tot mai adînc în conștiința maselor concepția științifică despre lume a proletariatului, noile idealuri, norme și valori specifice orînduirii socialiste. Pornind de la faptul că formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a tineretului, pregătirea sa multilaterală pentru muncă și viață constituie obiect de preocupări permanente ale întregii societăți, Uniunea Tineretului Comunist și-a integrat munca politică și ideologică în acțiunea convergentă a tuturor factorilor educaționali — școala, familia, instituțiile de artă și cultură, mijloacele de informare în masă, opinia publică.Organizațiile U.T.C. au situat în centrul activității lor, analiza problemelor actuale ale construcției socialiste în țara noastră, ale politicii economice a partidului, ca și aspecte de ansamblu ale perfecționării vieții sociale și adîncirii continue a democrației socialiste, ale desfășurării vieții ideologice, cunoașterea pozițiilor și aprecierilor partidului nostru asupra vieții internaționale, a fenomenelor lumii contemporane. în acest sens, o deosebită importanță a avut studierea largă de către uteciști a documentelor Congresului al X-lea al P.C.R. S-au îmbogățit mijloacele utilizate de organizațiile U.T.C. pentru informarea politică și ideologică a acestora. Mai ales în întreprinderi, școli și facultăți s-a încetățenit practica de a iniția întîlniri ale tinerilor cu cadre de partid, de stat, cu lucrători din economie și de pe frontul ideologic, cu publiciști, oameni de știință și cultură, care au răspuns la întrebările tinerilor privind diverse probleme de actualitate. Au apărut forme mai active de dezbateri cu tinerii asupra unor teme politice, economice, filozofice. O inițiativă care merită a fi relevată a fost organizarea de către U.A.S.R. a seminariilor teoretice studențești : „Socialismul și democrația". „Omul în lumea contemporană", „Responsabilitatea socială a studentului în România", „Rolul filozofiei marxiste si al culturii umaniste în formarea viitorului specialist". Un număr sporit de tineri — îndeosebi din rîndul activului U.T.C. — participă la formele învățămîn- tului de partid, la cursurile și lectoratele universităților populare. A crescut, de asemenea, preocuparea unor organizații de tineret pentru popularizarea cărții politice.Relevînd progresele realizate în activitatea politico-educativă desfășurată de organizațiile U.T.C., trebuie, totodată, să subliniem că, în condițiile actuala ale creșterii nivelului general de instrucție și cultură al tineretului și ale existenței unor puternice mijloace de difuzare a informațiilor, se impune ca activitatea politică inițiată de organizațiile U.T.C. să se ridice la nivelul etapei în care ne aflăm, să răspundă exigențelor și pregătirii tineretului.Activitatea de propagandă trebuie să se distingă prin spirit creator, novator, prin stimularea gîndirii politice vii, prin abordarea concretă a problemelor, în strînsă legătură cu realitățile. Cu toate acestea, în munca de propagandă a unor organizații, în studiul politico-ideologic persistă manifestări de formalism, inerție, un caracter abstract, constînd în simpla enunțare a unor teze și principii generale, utilizarea unor scheme și clișee cunoscute, folosirea unei game reduse de mijloace de adresare către tineri, o tratare plată,. neinteresantă a problemelor, lipsă de îndrăzneală în abordarea unor teme de mare actualitate, care cer o ana- 

cii pentru tineret în care să se desfășoare cu precădere activități aplicative. Sarcini deosebite revin organizațiilor U.T.C. din institutele de cercetare și proiectare ca și celor din întreprinderile industriale care, pe lingă activitatea ce o desfășoară în rîndul tinerilor cercetători, proiectanți, al tinerilor specialiști din sectoarele de concepție în vederea dezvoltării răspunderii lor în înfăptuirea sarcinilor și în ridicarea continuă a competenței profesionale, pot avea o contribuție valoroasă la antrenarea acestora în sprijinul activității de propagandă tehnico-științifică în masa tineretului.Considerăm că este necesară constituirea pe lîngă C.C. al U.T.C. a unui colectiv coordonator, cu caracter obștesc, pentru propaganda tehnico-științifică din care să facă parte cadre de specialitate, pasionate pentru asemenea acțiuni în rîndul tinerilor, ca și reprezentanți ai unor ministere și organisme centrale interesate. Totodată. în vederea susținerii acestei activități, facem apel la organele de presă, edituri, radio-televiziune și cinematografie pentru asigurarea unui sprijin multilateral, editarea unei bogate literaturi științifico-tehnice actuale, organizarea de emisiuni variate, la un nivel corespunzător și accesibile diverselor categorii de tineri, pentru acordarea unei îndrumări de specialitate și orientarea acestei largi acțiuni de mare interes social în rîndul tineretului.

liză aprofundată și argumente științifice. Există încă un număr mare de organizații U.T.C. care, perioade îndelungate, nu inițiază nici un fel de acțiuni în sprijinul informării politice a tinerilor, îndeosebi a celor din întreprinderi și de la sate. N-au cunoscut extinderea necesară formele active de desfășurare a muncii de propagandă cu participarea nemijlocită, directă a tinerilor, care să solicite eforturile lor de gîndire.Analiza acestor lipsuri în contextul cerințelor actuale și de perspectivă ale educării tineretului, al desfășurării dinamice a construcției socialismului în țara noastră, ca și complexitatea vieții internaționale contemporane — caracterizată prin intense confruntări ideologice — pun în fața organizațiilor U.T.C. cerința perfecționării continue a conținutului și formelor de pregătire politico-ideologică. în mod deosebit este necesar să insistăm asupra continuității acțiunilor, capacității de adaptare permanentă la necesitățile și condițiile concrete, foarte diferite de la organizație la organizație, în funcție de categoriile de tineri, de vîrsta, pregătirea și preocupările acestora.Unul din țelurile fundamentale ale întregii activități politico-educative desfășurată de U.T.C. trebuie să fie formarea la tineri a idealului comunist, dezvoltarea calității de militanți activi pentru înfăptuirea politicii partidului, pentru consolidarea noii orânduiri sociale, pentru victoria principiilor și normelor de viață comuniste, a combativității revoluționare împotriva ideologiei străine, a apologeticii capitalismului și a modului de viață •burghez.! Pentru tineretul nostru singura cale de împlinire a năzuințelor, de afirmare a capacităților sale este angajarea plenară, conștientă, în procesul istoric de dezvoltare a țării pe calea socialismului și comunismului. El își întemeiază această opțiune pe ferma convingere în trăinicia orînduirii noastre, pe adeziunea față de principiile marxism- leninismului. față de ideile nobile ale umanismului socialist, ale echității și dreptății sociale, pe încrederea nelimitată în perspectivele largi de dezvoltare și propășire multilaterală pe care socialismul le deschide României. Răsturnînd clasele exploatatoare, cuce- rindu-și astfel libertatea și dreptul de a fi stăpîn pe propriile-i destine, realizînd, prin eforturi și sacrificii, progrese însemnate în dezvoltarea economică și socială, poporul nostru s-a angajat ferm în opera de construire a socialismului și comunismului și nici o forță din lume nu va fi în stare să-1 abată de pe această cale. Este cunoscut că. de peste un sfert de veac, aparatul propagandistic burghez nu încetează să atace orînduirea noastră socialistă. Ce s-a ales din propaganda mincinoasă, calomniatoare, pe care o proferează, de pildă, grupul de transfugi de la „Europă liberă", sau de la alte oficine ostile poporului nostru ? Succesele în construcția noii orînduiri, unitatea întregului popor, a tuturor generațiilor, în jurul partidului, trăinicia societății noastre sînt cel mai bun răspuns ! Noi nu împărtășim opiniile după care propaganda capitalistă ar putea fi în stare să zdruncine temeliile orînduirii socialiste, să convingă popoarele care au răsturnat clasele exploatatoare să renunțe la cuceririle lor revoluționare. Este, însă, evident că' ideologii burghezi, exponenții celor ce-și văd periclitate interesele de clasă de întreaga evoluție a lumii contemporane, caută să se folosească de toate deficiențele și deformările care apar în viața țărilor socialiste sau în relațiile din- tre ele, pentru a submina încrederea popoarelor în socialism. Nu întîmplător o asemenea propagandă se adresează cu deosebire tineretului în speranța că acesta — necunoscînd din propria experiență de viață adevărata față a societății capitaliste — ar putea fi mai ușor derutat.Ideologii apologeți ai capitalismului, evitînd cu bună știință contradicțiile fundamentale ale acestuia, caută să-1 prezinte în culori trandafirii, încearcă să ascundă adevărurile crude despre starea de inegalitate și nedreptate care caracterizează această orînduire. Propagandiștii burghezi se folosesc îndeosebi de situația privilegiată pe care au cunoscut-o un mic număr de țări a căror dezvoltare se bazează pe decenii și secole de asuprire, exploatare și jefuire a bogăției naționale și a muncii a zeci de popoare, situație specifică rela

țiilor din lumea imperialistă. Experiența istorică arată limpede iar exemplul României a confirmat adevărul că orânduirea capitalistă nu a fost și nu este în stare să ofere popoarelor asuprite calea ieșirii din sărăcie, înapoiere și deperi- dență, că prin însăși natura sa capitalismul este generator al exploatării și oprimării, al asupririi și inechității între oameni și popoare. Chiar și în țările ceie mai dezvoltate, capitalismul se dovedește incapabil să înlăture contradicțiile flagrante care însoțesc această societate, fenomene grave cum sînt asuprirea și discriminarea națională, sărăcia pentru o mare parte a populației, rasismul, reacțiunea și violența. Imperialismul duce o politică de forță și dictat, de a- mestec în treburile interne ale popoarelor, de înăbușire a forțelor progresiste, înnoitoare și de susținere a celor mai reacționare regimuri, urîte de popoare. Nu întîmplător, în țările capitaliste se manifestă și iau amploare, îndeosebi în ultimii ani, mișcări contestatare ale tineretului împotriva politicii imperialiste; agresive, împotriva realităților sociale ale acestei orînduiri perimate, în profundă contradicție cu cerințele obiective ale dezvoltării istorice contemporane, orînduire care nu poate asigura perspective reale pentru rezolvarea problemelor vitale legate de educația, viața și munca tinerei generații.In zilele noastre, socialismul se afirmă ca societatea capabilă să deschidă cu adevărat tuturor popoarelor calea făuririi unei orînduiri pusă întrutotul în slujba omului, să asigure eliberarea din exploatare și asuprire, afirmarea deplină a principiilor echității și dreptății sociale, a unor noi raporturi între oameni, bazate pe solidaritate și ajutor reciproc, a unor relații de tip nou între state și națiuni, relații întemeiate pe egalitate, stimă și respect reciproc.Desigur, așa cum arată istoria, făurirea noii orînduiri nu se realizează fără dificultăți, instaurarea unor noi relații între oameni și popoare nu are un caracter liniar. Dimpotrivă, în cursul acestei evoluții s-au manifestat nu puține greutăți — unele ca urmare a unor situații obiective, a stadiilor diverse de dezvoltare la care s-au aflat țările care au pășit pe calea socialismului, altele de ordin subiectiv, ca urmare a unor greșeli, încălcări sau deformări ale principiilor construcției socialiste, a normelor ce trebuie să guverneze relațiile dintre țările socialiste. Viața confirmă necesitatea ancorării puternice a politicii de edificare socialistă în realitățile concrete din fiecare țară, ale asigurării unor legături puternice, permanente cu masele populare. a adîncirii democrației socialiste și perfecționării cadrului de participare activă a maselor la întreaga viață social- politică a societății.Constituie motiv de satisfacție pentru noi faptul că Partidul Comunist Român se situează ferm pe pozițiile mar- xism-leninismului creator, atît în soluționarea problemelor construcției socialismului în țara noastră, cît și în dezvoltarea relațiilor internaționale. Este o caracteristică a politicii Partidului Comunist Român abordarea problemelor construcției socialiste în spirit realist, novator, în funcție de posibilitățile concrete de rezolvare și în strînsă legătură cu masele, fiindu-i străin idilismul abstract și triumfalismul în aprecierea mersului nostru înainte, partidul nostru stimulează spiritul activ, critic față de neajunsuri și lipsuri, călăuzele lupta împotriva tuturor fenomenelor negative, împotriva oricăror încălcări a normelor și principiilor orînduirii noastre socialiste. A- ceastă politică consecventă, întemeiată pe slujirea neabătută a intereselor poporului, a cauzei socialismului și comunismului, promovată de forța politică conducătoare a societății noastre, Partidul Comunist Român — constituie temelia mersului ascendent al țării, a trăiniciei orînduirii noastre. Adeziunea tineretului față de țelurile nobile ale comunismului își găsește astfel izvorul în însăși natura și esența orînduirii noastre, făurită prin lupta și munca poporului, orînduire care exprimă năzuințele celor ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, oferind condiții optime pentru îmbinarea armonioasă a intereselor fiecărui cetățean cu interesele generale, de ansamblu, ale dezvoltării societății.Ca și în activitatea politică, noi ne pronunțăm pe frontul activității ideologice pentru o permanentă confruntare cu celelalte concepții despre lume și societate, împotriva închistării și izolării, pentru un dialog deschis cu gînditorii progresiști, democrați, nemarxiști. Desigur, aceasta presupune o atitudine militantă, cunoașterea aprofundată a marxism-leninis- mului, a pozițiilor partidului nostru, combaterea intransigentă a concepțiilor retrograde, reacționare, ca și spirit. creator și consecvență științifică în gîndire.Devotamentul pentru idealurile comuniste se concretizează înainte de toate în nobilul siințămînt al patriotismului socialist, care, în condițiile socialismului, se îmbină armonios cu solidaritatea in- ternaționalistă cu alte popoare, cu forțele revoluționare progresiste din întreaga lume. în conștiința tinerei generații, ca și a întregului nostru popor, trăiește vie ideea marxist-leninistă, apărată cu consecvență de Partidul Comunist Român, cu privire la unitatea indisolubilă dintre național și internațional în condițiile revoluției și construcției socialiste. Cea mai de seamă contribuție pe care o aduc oamenii muncii vîrstnici și tineri cauzei comunismului, creșterii puterii și afirmării internaționale a socialismului, o constituie edificarea cu succes a noii societăți în propria țară, făurirea unei vieți mai bune pentru întregul popor.în totală opoziție cu ploconirea servilă față de străinătate, cu complexul de inferioritate cultivat în trecut de clasele exploatatoare, partidul nostru promovează atitudinea demnă, de mîndrie patriotică pentru istoria plină de eroism a poporului nostru, atît de încercat în decursul existenței sale, pentru capacitatea sa de creație, atît de grăitor dovedită în anii construcției socialiste. A fi moștenitorii și continuatorii unor asemenea tradiții, ai virtuților revoluționare și ai nobilelor trăsături-ce au caracterizat poporul, clasa muncitoare, partidul comuniștilor — reprezintă o înaltă cinste și răspundere pentru uteciști, pentru întregul tineret al patriei.în întreaga activitate politico-educativă desfășurată de organizațiile U.T.C. trebuie să constituie o prezență permanentă acțiunile îndreptate spre cinstirea marilor epopei ale istoriei naționale, a 

luptelor duse de-a lungul veacurilor de poporul nostru pentru apărarea ființei sale, pentru, scuturarea jugului asupririi și exploatării, cultivarea bogatelor tradiții ale clasei muncitoare, ale forțelor înaintate care ău militat pentru progresul și propășirea patriei, ale mișcării revoluționare și progresiste de tineret, ca și popularizarea largă a marilor înfăptuiri obținute de oamenii muncii. sub conducerea Partidului Comunist în anii construcției socialiste, prilej de mîndrie patriotică și de încredere în capacitatea de creație a poporului, în perspectivele luminoase ale viitorului socialist al României.Societatea noastră socialistă — călăuzită ferm și consecvent după principiile marxist-leniniste promovate de Partidul Comunist Român — a creat condițiile afirmării libere, nestingherite în viața socială a tuturor cetățenilor, a întărit prietenia și unitatea frățească dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare. EȘte, într-adevăr, unul din succesele cele mai de seamă ale partidului nostru, faptul că astăzi, în România socialistă, toți cetățenii, fără deosebire de naționalitate,, care muncesc cinstit, cu pasiune și devotament, care își pun laolaltă forțele, priceperea și capacitățile creatoare în slujba dezvoltării socialismului, participă cu drepturi egale la întreaga viață socială, se bucură de respectul și aprecierea întregii societăți. Cu deosebire, aceste condiții se răsfrîng asupra tineretului, din rîndul căruia au fost (excluse pentru totdeauna sentimentele care altădată provocau animozități și neîncredere. în locul lor au fost instaurate relațiile și sentimentele de prietenie și frăție tovărășească, conștiința comunității de interese în lupta pentru înflorirea patriei comune — Republica Socialistă România. Ce exemplu mai grăitor, în acest sens, poate fi adus decît structura însăși a organizației noastre de tineret, care cuprinde între cei peste 2 400 000 de membri ai săi, a- proape 200 000 tineri maghiari, aproape 35 000 de tineri germani, cîteva zeci de mii de tineri de alte naționalități — cifre care exprimă fidel ponderea fiecărei naționalități conlocuitoare în familia cetățenilor României socialiste. Educarea în spiritul patriotismului socialist a tuturor tinerilor, fără deosebire de naționalitate, adîncirea și cimentarea frăției tinerilor români și de alte naționalități, rămîne în continuare un important obiectiv al muncii politice a organizațiilor U.T.C.în viața noastră socială s-au afirmat normele și valorile morale noi, întruchipate în atitudinea înaintată a majorității membrilor societății, care văd calea realizării lor personale în dăruirea pentru cauza Colectivității, a întregii societăți, în respectarea conștientă a cerințelor sociale, în înaltul simț al datoriei și responsabilității. Societatea noastră se dovedește capabilă să ofere tineretului nu numai idealuri generoase, dar și modele înaintate de comportare și viață, care au un larg ecou și d puternică influență asupra generațiilor tinere.Profilul moral al tineretului nostru se caracterizează printr-o înaltă angajare politică și conștiință. a îndatoririlor sociale, prin optimism și robustețe spirituală. Totodată, trebuie să menționăm existența la unii tineri a unor mentalități retrograde în atitudinea față de muncă, față de proprietatea socialistă și bunul obștesc, cazuri de huliganism, de încălcare a normelor de conviețuire și a legalității socialiste, concepții străine societății noastre cu privire la viață și la relațiile între oameni. Organizația U.T.C., militînd pentru promovarea principiilor de dreptate și echitate socială, pentru un comportament civilizat în societate, nu poate admite prin însăși natura sa revoluționară nici fuga de muncă și atitudinea necivilizată, nici trecerea cu vederea a unor asemenea abateri de la normele eticii socialiste. Lipsa de intransigență și combativitate față de abaterile de la cerințele eticii' socialiste duce în ultimă instanță la încurajarea lor. Folosind forme educative care să pornească de la analiza cazurilor concrete, reale, organizațiile U.T.C. trebuie să-și intensifice preocuparea pentru dezvoltarea și consolidarea la tineri a spiritului de cinste, corectitudine, principialitate, colectivism. a . respectului pentru regulile de conviețuire socială, a demnității și echității sociale. Stimularea combativității, a opiniei colective împotriva, fenomenelor negative, promovarea exemplului pozitiv, a principiilor etice ale socialismului, folosirea în mai mare măsură a valențelor educative, a normelor de conviețuire specifice socialismului — constituie îndatoriri de seamă ale organizațiilor U.T.C. Organizațiile noastre trebuie să-și propună promovarea în rîndul tinerilor a unei concepții consecvent științifice despre lume și viață, bazată pe materialismul dialectic, pe cele mai înaintate cuceriri ale cunoașterii umane, să aibă ca obiectiv stimularea unui spirit activ, combativ împotriva oricăror reminiscențe ale teoriilor și mentalităților retrograde, înapoiate, ale misticismului — cu totul anacronice în epoca noastră al cărui specific este un avînt fără precedent al științei și culturii.Mijloacele de comunicare în masă, — presa, radioul, televiziunea, cinematografia — reprezintă un factdr puternic de influențare a conștiinței tineretului. Un rol activ în această privință revine presei de tineret — „Scânteii tineretului", revistei „Tînărul leninist", a cărei nouă serie a apărut recent într-un format nou și cu un conținut îmbogățit, săptămînalului de limbă maghiară „Ifju- munkaș", revistelor „Viața studențească", „Știință și tehnică" și recentului său supliment „Tehnium", „Amfiteatru", care și-a lărgit sfera de activitate, adresîn- du-se și elevilor. Ținînd seama de specificul fiecărei publicații, este necesară ridicarea nivelului general de tratare a problemelor politice și teoretice de actualitate, pentru lărgirea ariei tematice și a formelor publicistice, pentru a răspunde mai prompt și argumentat interesului diferitelor categorii de cititori, pentru a reflecta în mai mare măsură opiniile tinerilor, a promova în paginile lor schimbul de păreri și experiențe, confruntarea punctelor de vedere referitoare la unele probleme de interes general, precum și. ale muncii și vieții tinerilor și organizațiilor U.T.C., Ia găsirea soluțiilor acestor probleme.Apreciind progresele făcute în ultima vreme de radioteleviziune în profilarea și diversificarea emisiunilor de tineret, considerăm că, în contextul măsurilor adoptate recent prin crearea Consiliului Național al Rădioteleviziunii, în care va fi 

reprezentată și Uniunea Tineretului Comunist, reflectarea problemelor tineretului, a preocupărilor sale, conținutul și orientarea emisiunilor vor cunoaște o continuă perfecționare.Editurile ar putea să răspundă în mai mare măsură preocupărilor multiple ale diferitelor categorii de tineri față de problematica bogată a creației științifice și artistice contemporane, oferind lucrări cît mai valoroase și interesante, care să contribuie la îmbogățirea orizontului intelectual. Ia conturarea profilului moral, la consolidarea convingerilor și a idealurilor înălțătoare de viață ale tinerilor.
Tovarăși,Un mijloc deosebit de important de influențare a conștiinței oamenilor îl constituie creația literară și artisțică, difuzarea culturii în mase. Sute de mii de tineri de la orașe și sate participă la mișcarea cultural-artistică de masă care, prin amploarea ei, are un rol pozitiv în ansamblul vieții spirituale, în' valorificarea și transmiterea din generație în generație a patrimoniului creației naționale. în stimularea pasiunii și preocupării pentru cultură în rîndul maselor. A crescut preocuparea comitetelor județene, orășenești și comunale ale U.T.C. pentru inițierea unor acțiuni apreciate de tineri — festivaluri, concursuri, manifestări ocazionate de diferite aniversări, duminici cultural-sportive — care au îmbinat răspîndirea culturii cu organizarea destinderii. O serie de comitete județene, cum sînt Alba, Dolj, Argeș, Constanța, au amenajat cluburi ale tineretului.Cu toate acestea, în acest domeniu persistă încă numeroase neajunsuri. Activitatea culturală de masă se rezumă la o gamă restrinsă de forme și modalități, se limitează, de multe ori, la existența câtorva formații cu o activitate sporadică, legată doar de concursuri și festivaluri. Există, în special, o preocupare redusă pentru acțiuni în sprijinul lărgirii orizontului de cultură, al formării gustului pentru literatură și artă, al manifestării aptitudinilor și talentelor tinerilor. Baza materială existentă la orașe și sate, în cluburi, case de cultură și așezăminte culturale, este insuficient folosită atît pentru activitatea de răspîndire a culturii cît și pentru acțiuni recreative.Organizațiile noastre au datoria să acționeze pentru crearea în rîndul tineretului a unui climat general de interes față de cultură, pentru lărgirea orizontului de cunoștințe, dezvoltarea la fiecare tînăr a pasiunii și deprinderilor pentru lectura individuală, pentru frecventarea spectacolelor și concertelor, a muzeelor și expozițiilor, pentru folosirea tuturor mijloacelor de informare cultural-științifică puse la dispoziție de societatea noastră.O mai mare atenție trebuie să acorde organizațiile U.T.C. organizării concrete a activităților distractive pentru tineret. Unele organizații U.T.C. neglijează acest capitol important al activității lor minimalizează importanța activităților distractive. Tinerii simt nevoia să danseze, să cînte, să petreacă într-un cadru prietenesc și cel mai bine îi poate înțelege și ajuta în acest scop însăși organizația lor. S-au dovedit interesante în a- cest sens experiențele acelor organizații U.T.C. care au inițiat cluburi ale tineretului în cadrul unor case de cultură. Organizațiile noastre au datoria să manifeste o preocupare sporită, împreună cu ceilalți factori, pentru dezvoltarea și lărgirea, cu contribuția tinerilor înșiși, a bazei materiale care favorizează creșterea posibilităților de organizare a distracției și recreării tineretului prin a- menajarea unor spații pentru dans și acțiuni de divertisment, a unor parcuri de agrement, înzestrarea cu jocuri mecanice și electrice simple a așezămintelor culturale, a cluburilor și caselor de cultură.Considerăm necesar să se asigure o prezență mai eficientă a reprezentanților U.T.C. în coordonarea, orientarea și conducerea activității și instituțiilor culturale de masă. Pentru aceasta, propunem să se elaboreze, împreună cu sindicatele și Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă forme comune de organizare și conducere, atît pe plan central cît și local, a întregii activități din sistemul cluburilor. caselor de cultură și așezămintelor culturale.Una din direcțiile de acțiune ale U.T.C. trebuie să fie antrenarea mai largă a tinerilor intelectuali în opera de răspîndire a cunoștințelor cultural-științifice în rîndul maselor. Dînd toată prețuirea activității pe care o desfășoară intelectualitatea satelor în acest domeniu, credem că organizațiile noastre pot contribui mai mult pentru ca acest detașament numeros de intelectuali tineri să-și sporească aportul la ridicarea vieții spirituale a satelor. în ultimii ani au apărut inițiative interesante ale unor organizații județene — Iași,' Constanța, Cluj, Bihor și altele — de a organiza deplasarea în localități rurale a unor brigăzi științifice și formațiuni artistice studențești, ca și a unor colective de tineri creatori — scriitori, artiști plastici, actori. Organizațiile U.T.C. și asociațiile studențești, în colaborare cu filialele u- niunilor de creatori, vor trebui să lărgească asemenea acțiuni prin care tinerii intelectuali și studenți participă activ la răspîndirea științei și culturii în rîndul maselor.De o atenție deosebită se bucură în societatea noastră creația cultural-artistică, operele de artă, a căror însemnătate în făurirea conștiințelor, în educarea socialistă a tineretului a fost pregnant reliefată și cu prilejul recentei întîlniri a conducerii partidului cu oamenii de cultură și artă. în contex- tuT general de înflorire și afirmare a unei creații artistice de valoare, adînc legată de viața și aspirațiile poporului, de tradițiile progresiste ale culturii noastre, alături de generațiile mai vîrstnice s-a afirmat în ultimii ani o întreagă pleiadă de tineri creatori ale căror lucrări valoroase îi înscriu în rîndul celor mai reprezentative nume ale frontului nostru artistic. Prin lucrările lor, majoritatea tinerilor creatori fac dovada înțelegerii misiunii artistului angajat, care se identifică cu idealurile și spiritul revoluționar al epocii în care trăim, își consacră cu pasiune eforturile procesului general de creștere și maturizare a societății noastre socialiste. Prezența în viața spirituală a țării a acestui însemnat detașament de tineri creatori, contribuția apreciabilă pe care o dau la afirmarea și propagarea valorilor cul

turii și artei naționale și universale, este în primul rînd rezultatul politicii culturale a partidului, al condițiilor create în societatea noastră, al climatului de libertate și competiție democratică a valorilor.Relevînd toate acestea, își află însă deplină justificare și aprecierile critice exprimate adeseori de mulți tineri la adresa unor creații lipsite de valoare, cu un orizont îngust, care reflectă o slabă ancorare în viața și preocupările societății noastre. Asemenea slăbiciuni își au explicația și în tendința unor artiști tineri de a trăi izolați într-un cerc restrîns de confrați, rupți de viață, de tumultul activității creatoare a oamenilor muncii. Evident, producțiile artistice aparținînd unor asemenea creatori sînt lipsite de seva vieții, se mențin în marginea conflictelor și problematicii reale a activității sociale. Critica literară și de artă, editurile și publicațiile literare, ca și uniunile de creație ar trebui, credem, să manifeste mai multă exigență în tipărirea lucrărilor tributare evazionismului, ermetismului, ori confuze din punct de vedere ideologic, să selecteze și să promoveze cu mai multă claritate valorile autentice, creațiile cu profundă rezonanță, cu largă adeziune la public, inspirate din bogăția vieții sociale, spirituale a poporului și tineretului nostru.Este de la sine înțeles că evoluția destinului social, artistic și uman al tînăru- lui creator depinde în mare măsură și de modul în care uniunile de creație, instituțiile de cultură și artă ca și organizațiile U.T.C. ale tinerilor creatori se ocupă de promovarea tinerelor talente, de felul în care izbutesc să le asigure un climat prielnic afirmării, asumării conștiente a îndatoririlor sociale, ideologice și moral-cetățenești.Una din sarcinile noi și de mare răspundere încredințată Uniunii Tineretului Comunist pe baza Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 1967 a constituit-o pregătirea pentru apărarea patriei, activitate primită cu satisfacție și interes de către toți tinerii din țara noastră și care reprezintă o importantă formă de educație, de cultivare a sentimentelor patriotice, a hotărîrii de a contribui la cpnso- lidarea, dezvoltarea și apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului nostru. Uniunea Tineretului Comunist, cu sprijinul Ministerului Forțelor Armate, al Ministerului învățămîntului, al altor organe centrale, a organizat, în cadrul centrelor de pregătire, activități practice pentru însușirea cunoștințelor și deprinderilor militare și tehnice, activități specializate în cercuri tehnico-aplicative, participări la aplicații și acțiuni comune cu unitățile militare sau gărzile patriotice. Deosebit de atractive s-au dovedit concursurile „Pentru patrie" și „Țintașul de elită", vizitele în unități militare, participările la solemnitățile pentru depunerea jurămîntului militar, întilnirile cu ofițeri și generali, veterani ai războiului antihitlerist, marșurile și evocările la locurile și monumentele istorice.Este necesar, însă, să scoatem în evidență că unele organizații U.T.C. tratează formal răspunderea ce le revine în acest domeniu, lăsînd de cele mai multe ori pe seama comandanților organizarea acțiunilor din cadrul centrelor de pregătire. Ținînd seama de experiența și rezultatele pozitive obținute, ca și de deficiențele manifestate, organizațiile U.T.C. sînt chemate să-și intensifice preocupările pentru continuarea și extinderea a- cestor activități, îndeplinindu-și pe deplin rolul și atribuțiile ce le revin, asigurând caracterul practic, atractiv și continua diversificare a acțiunilor. O a- tenție sporită va trebui acordată dezvoltării cercurilor tehnico-aplicative, creării și îmbogățirii treptate a bazei materiale, participării detașamentelor de tineri la aplicații, Ia acțiuni sanitare, de sprijinire a grănicerilor, miliței și pompierilor, diverse activități de folos social, lâ apărarea avutului obștesc.Experiența de pînă acum a dovedit că pregătirea tineretului pentru apărarea patriei contribuie, totodată, la mai buna integrare în viața ostășească a tinerilor care urmează să-și satisfacă stagiul militar. în cadrul Forțelor Armate, organizațiile U. T. C., ca ajutoare ale comandanților, ale organelor și organizațiilor de partid, desfășoară o amplă și vie activitate pentru mobilizarea tinerilor ostași în vederea însușirii măiestriei militare și a dezvoltării unor trăsături politico-morale înaintate. Expresie a legăturilor armatei noastre cu poporul, tinerii ostași îmbină pregătirea militară cu munca productivă, participând cu însuflețire la eforturile constructive ale oamenilor muncii ptj șantiere și ogoare, la întreaga operă de edificare a socialismului, meritînd din plin aprecierile înalte de care se bucură din partea partidului și statului, a întregului nostru popor. Este o datorie de cinste a organizațiilor U.T.C. din armată ca și în viitor să se manifeste activ în procesul de instruire și educare a tinerilor militari.Un element nou în munca noastră în această perioadă l-a constituit lărgirea atribuțiilor Uniunii Tineretului Comunist în organizarea activității sportive de masă în rîndul tineretului sătesc, școlar și universitar, a turismului de masă al tineretului. Măsurile adoptate și acțiunile inițiate în aceste domenii au . îmbogățit sfera de preocupări a organizației noastre, contribuind la creșterea atracti- vității și lărgirea participării maselor de tineri la aceste activități.în ultimii ani, Uniunea Tineretului Comunist, în colaborare cu Ministerul învățămîntului, U.G.S.R. și C.N.E.F.S., a organizat o serie de competiții devenite tradiționale, cum sînt „Crosul tineretului", „Cupa tineretului de la sate", „Concursul popular de șah", campionatele școlare și universitare, precum și alte acțiuni care au antrenat anual un număr însemnat de elevi, studenți, tineri muncitori și țărani. Au fost aduse îmbunătățiri în structura și activitatea asociațiilor sportive de la sate și s-au constituit asociațiile sportive ale elevilor, în cadrul activității organizațiilor U.T.C. Multe organizații U.T.C., îndeosebi din școli și de la sate, au întreprins acțiuni pentru lărgirea bazei materiale prin amenajarea de terenuri simple, platforme și curți asfaltate, preocupîndu-se totodată ca din fonduri proprii să îmbogățească dotarea asociațiilor cu echipament sportiv.Cu toate acestea, un număr destul de mare de tineri rămîne încă în afara
(Continuare în pag. a Vl-a)

/



VINERI 19 FEBRUARIE 1971„SCÎNTEIA TINERETULUI" pag. 6

RAPORTUL C.C. AL U.T.C. LA CEL DE-AL IX-LEA CONGRES
(Vrniare din pag. a Vio)mișcării sportive, acțiunile întreprinse fiind insuficiente în raport cu posibilitățile existente și cu cerința de a asigura ca întreaga masă de tineri să fie antrenată la practicarea sistematică a sporturilor și exercițiilor fizice. Este necesar ca organizațiile U.T.C. să pună un mai mare accent pe activitățile simple, care se pot organiza permanent, în interiorul asociațiilor sportive, prin utilizarea unei baze materiale simple, aflată la îndemîna fiecărui colectiv și care creează, totodată, premise favorabile lărgirii caracterului de masă al competițiilor și concursurilor.In școli și facultăți va trebui acționat în spiritul măsurilor comune stabilite recent cu conducerea Ministerului Invă- țămîntului și a C.N.E.F.S. pentru o mai armonioasă conjugare a activităților de educație fizică din programul de învă- țămînt cu acțiunile desfășurate de către asociațiile și comisiile sportive.La sate, organizațiile noastre trebuie să asigure activizarea tuturor asociațiilor sportive, elaborarea unor calendare proprii de competiții interne, care să aibă în vedere cuprinderea unui număr tot mai mare de tineri, inclusiv a fetelor. Organizațiile U.T.C. din întreprinderi sînt datoare să colaboreze mai strîns cu sindicatele pentru a asigura participarea largă a tinerilor la acțiuni sportive de masă, folosind mai bine baza materială existentă.Extinderea inițiativelor în cadrul organizațiilor U.T.C. pentru dezvoltarea acțiunilor de amenajare a bazelor spor

Adincirea democrației in activitatea 
organizației — condiție esențială 

pentru creșterea prestigiului 
și rolului U. T. C. in viața socialăPerioada care a trecut de la Consfătuirea pe țară a fost marcată de creșterea capacității de organizare și mobilizare a Uniunii Tineretului Comunist. Măsurile adoptate în spiritul Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. pentru îmbunătățirea vieții de organizație, au urmărit perfecționarea cadrului, structurii și mijloacelor de acțiune, dezvoltarea inițiativei organizațiilor U.T.C., diversificarea activității, antrenarea mai largă a masei de tineri la acțiunile inițiate. Numeroase organizații ale U.T.C. s-au afirmat ca factori activi în întreprinderi, pe șantiere, în unități agricole, în școli și facultăți, în toate sectoarele vieții economice și sociale.Uniunea Tineretului Comunist se prezintă la actualul Congres ca o largă organizație de masă, cuprinzînd în rîn- durile sale peste 2 400 000 membri — muncitori, țărani, elevi, studenți, intelectuali, tineri români, maghiari, germani și de alte naționalități, cuprinși în peste 75 000 organizații. Creșterea și reînnoirea permanentă a rîndurilor organizației este ilustrată și de faptul că în perioada care a trecut de la Congresul precedent au fost primiți în U.T.C. peste 1 700 000 tineri.Făcîndu-și un titlu de onoare din a cultiva în rîndul uteciștilor înaltele trăsături moral-politice ale comuniștilor, organizațiile U.T.C au recomandat în aceeași perioadă un număr de aproape 300 000 de tineri pentru a fi primiți în rîndul membrilor de partid.Atmosfera de lucru în care s-au desfășurat adunările și 'conferințele de dare de seamă și alegeri care au precedat Congresul nostru, a evidențiat atît progresele înregistrate în activitatea organizațiilor U.T.C. cît și minusurile existente, necesitatea unor preocupări perseverente pentru îmbunătățirea în continuare și sporirea eficienței întregii noastre munci.Analizînd cu realism activitatea generală a organizației, trebuie să recunoaștem că multe din slăbiciunile existente își au originea în insuficienta activizare a tuturor organizațiilor, a tuturor membrilor, in lipsa unei activități ritmice, permanente, în faptul că nu s-a reușit ca la nivelul fiecărei organizații și grupe U.T.C. să se asigure diversitatea de preocupări și acțiuni corespunzătoare rolului și atribuțiilor largi cu care a fost investită Uniunea Tineretului Comunist si prin care să se răspundă pe deplin cerințelor și preferințelor tinerilor. Se manifestă încă multă inerție în promovarea formelor noi, tinerești, atractive, adaptate particularităților de vîrstă și preocupărilor diverselor categorii de tineri.Un obiectiv esențial în perioada următoare trebuie să-l constituie consolidarea politică și organizatorică a fiecărei organizații U.T.C., dezvoltarea spiritului de inițiativă și autonomiei acestora — concretizată prin desfășurarea unei multilaterale activități de sine stătătoare, bazate pe programe concrete de acțiune — ancorate în problemele specifice ale locului de muncă și prin participarea la înfăptuirea lor cu răspunderi nemijlocite. a tuturor membrilor organizației respective.Urmărind stimularea inițiativei și a spiritului de inventivitate al tinerilor, valorificarea și dezvoltarea aptitudinilor lor, organizațiile U.T.C. trebuie să apeleze la forme de acțiuni din cele mai diverse, care să ofere cimp larg de afirmare diferitelor înclinații ale tinerilor — societăți tehnico-științifice și culturale, cercuri de dezbateri politice și ideologice, cluburi tehnice, cenacluri, cineclu- buri, asociații sportive, cercuri de turism și alte forme de organizare a activităților specifice, care să adopte denumiri, regulamente proprii, embleme, ecusoane, insigne și alte semne distinctive, aprobate de organizațiile U T.C. Promovarea largă a unor asemenea forme cu caracter permanent va contribui la diversificarea și îmbogățirea muncii organizațiilor U.T.C., Ia atragerea largă a uteciștilor și tinerilor la activitatea organizațiilor.încredințarea de sarcini precise fiecărui utecist, corespunzător posibilităților și pregătirii sale și manifestarea exigenței necesare față de modul în care își îndeplinește îndatoririle, constituie una 

tive pe lîngă întreprinderi, școli, la sate, precum și mai buna utilizare a terenurilor și stadioanelor existente, în vederea amplificării continue a activității sportive de masă și dezvoltarea deprinderilor de mișcare în aer liber a tinerilor se impun a fi privite ca importante obiective în ansamblul mijloacelor de călire fizică și formare armonioasă a tineretului.După Consfătuirea pe țară a U.T.C., turismul pentru tineret a cunoscut o dezvoltare însemnată, experiența obținută confirmînd eficiența măsurilor luate prin crearea Biroului de Turism pentru Tineret, a comisiilor locale, a cercurilor de turism din întreprinderi, de la sate, din școli și facultăți.Realizările de pînă acum trebuie considerate doar un început, fiind incă departe de o veritabilă mișcare turistică de masă care să cuprindă întregul tineret. Există incă o slabă dezvoltare a drumețiilor, a excursiilor bazate pe mijloace proprii de deplasare, în condiții cît mai simple, Mulți tineri nu știu să se deplaseze decît cu autocarele ! Este necesar ca organele și organizațiile U.T.C., Biroul de Turism pentru Tineret, comisiile și agențiile comitetelor județene ale U.T.C. să sprijine cercurile de turism în diversificarea și îmbogățirea acțiunilor, generalizind experiența acumulată, stimulînd inițiativa tinerilor, valo- rificînd mai bine posibilitățile existente în fiecare organizație, cadrul natural favorabil, transformînd turismul de masă intr-un puternic instrument de educare și călire a tineretului nostru.

din căile principale de formare a trăsăturilor de militant ale tînărului comunist.Organizațiile U.T.C. trebuie să stimuleze participarea tuturor uteciștilor la elaborarea, dezbaterea și adoptarea deciziilor, privind viața și munca organizațiilor lor, să încurajeze inițiativele bune, să asigure un climat în care tînărul să se simtă între prieteni apropiați, într-un colectiv unit prin aspirații comune, receptiv la preocupările și frămîntările fiecăruia. capabil să-1 ajute și la bine și la rău, în procesul formării și afirmării personalității șale.împrospătarea continuă a rîndurilor U.T.C. impune o atenție deosebită față de educarea noilor membri în spiritul principiilor organizației noastre revoluționare. Uniunea Tineretului Comunist va avea și în viitor, în centrul atenției, cuprinderea în rîndurile sale a marii majorități a tineretului. Aceasta, însă, impune organizațiilor U.T.C să dea toată atenția pregătirii fiecărui tînăr în vederea primirii sale în U.T.C., să-1 ajute să cunoască scopul, caracterul, obiectivele organizației noastre, drepturile și îndatoririle- uteciștilor, să facă din actul primirii în U.T.C. un moment cu profunde rezonanțe în Conștiința, în munca și viața tînărului si, mai ales, să asigure antrenarea sa activă în munca și viața organizației. Prima misiune concretă pe care i-o încredințează organizația unui utecist are deseori o influență determinantă asupra evoluției lui viitoare.în organele ele conducere ale U.T.C. își desfășoară activitatea în prezent peste 400 000 uteciști aleși din rîndul tuturor categoriilor de tineri. Este deosebit de important să se asigure participarea activă a tuturor acestor tineri, investiți cu încrederea uteciștilor, la munca concretă a organelor colective de conducere în care au fost aleși. Pentru aceasta este necesar să se asigure o mai bună planificare și organizare a muncii și a repartizării sarcinilor în cadrul tuturor comitetelor și birourilor U.T.C. Experiența activității comisiilor permanente pe domenii de activități și îndeosebi a consiliilor elevilor, a dovedit utilitatea acestor forme pentru participarea mai activă a membrilor organelor de conducere la studierea problemelor și elaborarea deciziilor, cît și pentru atragerea în această activitate și a altor tineri pricepuți și pasionați.Cu toate acestea, în multe cazuri comisiile au păstrat un caracter formal. în același timp se simte nevoia creării cadrului organizatoric pentru studierea mai aprofundată a problemelor specifice diferitelor categorii de tineri șl adoptarea de măsuri adecvate fn diferite domenii. în acest scop propunem constituirea în cadrul Comitetului Central, al comitetelor județene, municipale și orășenești a unor consilii pentru problemele specifice diferitelor categorii de tineri : consilii ale tineretului muncitoresc, care se vor ocupa de problemele tinerilor din industrie, transporturi, construcții și unități de deservire, ale tineretului sătesc — pentru problemele vieții și activității tinerilor din cooperativele agricole de producție, întreprinderile agricole de stat și stațiunile de mașini agricole ; consilii ale elevilor, care au deja o anumită experiență : consilii ale tinerelor fete. Considerăm îndeosebi necesar să acordăm mai mare atenție în viitor problemelor specifice tinerelor fete, atît în ce privește orientarea și pregătirea lor profesională, condițiile de muncă și viață, cît și participarea lor la activitatea obștească și promovarea în conducerea organizației, în spirit autocritic, trebuie să recunoaștem că n-am acordat acestor probleme atenția meritată, nici Ia nivelul Comitetului Central, nici la cel al comitetelor județene. în acest sens au fost formulate propuneri și în proiectul noului Statut, supus dezbaterii și aprobării Congresului.Marea complexitate a răspunderilor organizației noastre cere eforturi permanente din partea tuturor comitetelor județene, municipale, orășenești și comunale ale U.T.C. în vederea perfecționării formelor și stilului de muncă, pentru a lichida manifestările de formalism, rigiditate și inerție, pentru a asigura prezența permanentă a membrilor acestora în mijlocul tinerilor, promovînd un spirit de muncă concretă, dinamică, bazată pe cunoașterea temeinică a realităților din fiecare organizație, pe stimularea ini

țiativei tinerilor și antrenarea lor activă în munca obștească. Preocupîndu-nC de lărgirea și dezvoltarea democrației de organizație, pe viitor este necesar să a- sigurăm, în mai mare măsură, preponderența în organele de conducere, la toate nivelele, inclusiv în organismele executive, a tinerilor care își desfășoară activitatea nemijlocit în întreprinderi; unități agricole, instituții, școli, și facultăți, pentru a asigura o mai puternică legătură cu . masa tinerilor, fundamentarea tuturoi- hotărîrilor și măsurilor pe cunoașterea mai temeinică a realităților și preocupărilor diferitelor categorii de tineri.Ținînd seama de continua mobilitate și împrospătare a cadrelor U.T.C., avem datoria de a imprima o. grijă sporită față de selecționarea, pregătirea politică, ideologică și profesională a activiștilor organizației noastre, față de îmbogățirea cunoștințelor lor de cultură generală. Comitetul Central și comitetele județene U.T.C. vor trebui să acorde o deosebită atenție participării cadrelor U.T.C. la sistemul de perfecționare a pregătirii activului de partid și al organizațiilor de masă în problemele conducerii activității economice și sociale, aprobat de recenta plenară a Comitetului Central al Partidului, în stilul de muncă al activiștilor U.T.C. vor trebui promovate mai activ spiritul dinamic, întreprinzător, receptivitatea la nou, contactul viu, permanent cu masele tineretului, participarea nemijlocită la activitățile și acțiunile concrete ale organizațiilor U.T.C., dialogul deschis și apropiat cu tinerii, entuziasmul, pasiunea și dăruirea în muncă.în exercitarea mandatului său, Comitetul Central a desfășurat între cele două Congrese o activitate laborioasă, colectivă, pentru ridicarea nivelului muncii politico-educative în rîndul tineretului, pentru înfăptuirea sarcinilor stabilite de partid. După Consfătuirea pe țară a U.T.C., Comitetul Central, Biroul și Secretariatul său au analizat cu regularitate principalele domenii ale muncii U.T.C., mersul înfăptuirii hotărîrilor Plenarei C.C. al P.C.R au acționat perseverent în cadrul noilor atribuțiuni pentru imprimarea unui conținut cît mai concret și eficient activității U.T.C. Cu toate acestea, în activitatea Comitetului Central au existat neajunsuri, în special în ce privește calitatea și ritmicitatea controlului și îndrumării organelor și organizațiilor județene, S-a manifestat uneori tărăgănare sau insuficientă analiză în soluționarea unor probleme. Unii membrii ai Comitetului Central și ai Biroului au participat mai slab la dezbaterea problemelor și elaborarea măsurilor. Va trebui să înlăturăm în viitor din munca organelor centrale de conducere ale U.T.C. asemenea aspecte de formalism. Ținînd seama de deficiențele manifestate de sarcinile mari ce stau în fața organizației, Comitetul Central ce va fi ales de Congres, Biroul și Secretariatul său vor trebui — așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — să-și îmbunătățească stilul de muncă, să asigure legături mai directe cu comitetele județene, înlăturînd verigile intermediare, realizînd o mai bună organizare a muncii pentru a funcționa ca veritabile organe colective de concepție și acțiune, în care fiecare să aibă o participare cît mai activă.Comitetul Central supune atenției Congresului proiectul noului Statut al Uniunii Tineretului Comunist, care a fost îmbunătățit pe baza numeroaselor propuneri formulate în cursul dezbaterilor din conferințele județene și din presa de tineret. Noul Statut reflectă modificările produse în structura și în sfera de atribuțiuni a organizației noastre și, totodată, își propune să asigure un cadru îmbunătățit pentru intensificarea și ridicarea calitativă a activității politice și organizatorice a U.T.C. S-a urmărit cu acest prilej și o redactare mai sintetică și explicită, care să evidențieze mai bine trăsăturile esențiale ale caracterului și obiectivelor U.T.C., ale organizării sale, înlăturîndu-se unele formulări greoaie și detalieri excesive.Ca organizație comunistă de tineret, organizația noastră pune la baza întregii sale activități principiul conducerii și îndrumării nemijlocite de către Partidul Comunist Român. In toată această perioadă de înfăptuire a măsurilor de îmbunătățire și perfecționare a vieții și activității sale, organizația noastră a beneficiat de sprijinul larg și susținut al organelor și organizațiilor de partid. Am resimțit din plin și în activitatea U.T.C. ridicarea continuă a nivelului muncii partidului, întărirea rolului său conducător în întreaga viață e- conomică, politică și socială a țării. Dorim să exprimăm mulțumirile noastre tuturor organelor și organizațiilor de partid pentru căldura și atenția cu care sprijină și îndrumă întreaga activitate a organizațiilor noastre. Chezășia perfecționării în continuare a muncii, a realizării obiectivelor fundamentale ale organizațiilor U.T.C. este asigurarea cu consecvență și în viitor a sprijinului, orientării și conducerii de către organele și organizațiile de partid.în viața și munca tineretului, în procesul pregătirii și integrării sale profesionale, sociale și politice, al instruirii și educației apar în permanență probleme noi, complexe, se produc mutații în structurile socio-profesionale, în situația și aspirațiile tinerilor, a căror cunoaștere tot mai profundă se impune, în vederea sporirii eficienței contribuției U.T.C., alături de ceilalți factori care acționează în societatea noastră. Pe baza Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 1967 a luat ființă în acest scop, precum se știe, Centrul de cercetări pentru problemele tineretului, instituție științifică interdisciplinară, care a pus bazele începerii unei acțiuni coordonate de cercetare a problemelor tineretului, în vederea fundamentării științifice a activităților formative, politico- educative. în cei doi ani de activitate s-a constituit în jurul Centrului un cerc larg de colaboratori care, împreună cu cercetătorii permanenți. participă cu multă pasiune Ia această activitate, precum și la acțiuni politico-ideologice în cadrul organizațiilor U.T.C. Consolidînd și dezvoltînd acțiunile inițiate pînă în prezent, este necesar ca tematica de cer

cetare a Centrului și modalitățile de realizare a acesteia să prevadă creșterea preocupării pentru întreaga diversitate de aspecte practice ale vieții, muncii și aspirațiilor tineretului, să asigure studierea 'mai profundă a unor fenomene și o mai
Tineretul României—detașament activ 
al mișcării internaționale de tineret, 

al luptei pentru pace, progres 
și colaborare intre popoare

In aceeași măsură în care tineretul patriei noastre își consacră întreaga sa energie și capacitate creatoare înfăptuirii programului de făurire a societății socialiste pe pămîntul patriei, tot astfel el susține cu toată convingerea și hotărî- rea politica externă a partidului și a statului, de promovare activă a prieteniei și colaborării cu toate țările socialiste, a legăturilor internaționaliste cu partidele comuniste și -muncitorești, cu forțele revoluționare și progresiste din întreaga lume, a solidarității cu lupta popoarelor împotriva imperialismului, colonialismului și reacțiunii, pentru pace, prietenie și colaborare între popoare. Consecvența cu care partidul și statul nostru militează pentru afirmarea în relațiile internaționale a principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, respectării dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur destinele — se bucul ă de întreaga adeziune a tineretului nostru, care vede în această politică externă expresia fidelă a intereselor fundamentale ale poporului nostru, o contribuție activă la cauza socialismului și păcii în lume.Prin activitatea desfășurată pe plan internațional, Uniunea Tineretului Comunist și Uniunea Asociațiilor Studențești din România își aduc propria contribuție la promovarea și înfăptuirea obiectivelor și principiilor politicii externe a partidului și statului nostru. în dezvoltarea relațiilor sale internaționale, Uniunea Tineretului Comunist pornește de la concepția partidului nostru despre rolul tineretului — ca forță activă a progresului social în lumea contemporană. Tînăra generație de astăzi trăiește și se afirmă într-o epocă în care — concomitent cu progresele revoluționare ale științei și tehnicii — au loc prefaceri radicale ale structurilor politice, economice ș; sociale, cînd se făurește o lume nouă, a libertății și dreptății. Evoluția contemporană evidențiază, în ciuda desfășurării contradictorii a evenimentelor, schimbarea continuă a raportului de forțe pe plan mondial in favoarea socialismului, democrației și păcii, a frontului antiimperialist, creșterea influenței forțelor progresului asupra mersului istoriei.In același timp, viața internațională a- rată că cercurile imperialiste continuă să se opună cu înverșunare dezvoltării progresiste a omenirii, nu se dau în lături de la comploturi, imixtiuni brutale, mergînd pînă la folosirea forței armate, încalcă suveranitatea și independența altor popoare, normele dreptului internațional, întreprind atacuri împotriva mișcărilor revoluționare, democratice si de eliberare națională, supun unui regim de teroare și persecuții partide comuniste și alte organizații democratice, inclusiv organizații și militanți progresiști ai tineretului.Politicii promovate de cercurile reacționare îi dau o ripostă hotărîtă uriașe forțe revoluționare și progresiste de pe toate continentele, ce reunesc sute de milioane de oameni. împotriva politicii de agresiune, pentru pace, destindere internațională si înțelegere ■ între popoare acționează țările socialiste, clasa muncitoare, masele țărănimii, păturile mijlocii ale populației, intelectualitatea, femeile, mișcările de eliberare națională, mișcări democratice și progresiste de cele mai diferite orientări politice, filozofice și religioase. inclusiv unii reprezentanți cu vederi realiste ai păturilor conducătoare din diferite țări capitaliste.Alături de aceste forțe, se manifestă tot mai energic mișcările de tineret și studenți, care în ultimii ani, au cunoscut o continuă radicalizare, afirmîndu-se din ce în ce mai activ în viața politică și socială a țărilor respective, în lupta împotriva rînduielilor bazate pe exploatare și nedreptate socială, a politicii de dominație și asuprire, împotriva războiului, pentru o societate bazată pe echitate și justiție, pentru făurirea unei lumi a egalității depline între națiuni, a colaborării și păcii. Preocupată de asigurarea unui viitor prosper, a unei lumi care să permită valorificarea energiei și potențialului său creator, tînăra generație este profund interesată în înlăturarea pericolului unei conflagrații mondiale, în edificarea unei societăți mai bune, mai drepte, în utilizarea marilor cuceriri ale științei și tehnicii nu spre distrugerea civilizației și a omului, ci spre bunăstarea și fericirea lui. Acțiunile energice, demonstrațiile, manifestările inițiate de organizațiile și mișcările de tineret și studenți împotriva actelor de agresiune ale imperialismului, a blocurilor și bazelor militare, pentru retragerea trupelor de pe teritoriile altor state în interiorul granițelor naționale, împotriva folosirii forței în relațiile dintre state, demonstrează hotărîrea cu care tineretul respinge acțiunile contrarii intereselor păcii, colaborării internaționale și progresului social, marele potențial' și combativitatea de care el dispune. Condițiile foarte diferite în care își desfășoară activitatea organizațiile de tineret și studențești, problemele complexe cu care sînt confruntate, caracterul contradictoriu al desfășurării vieții sociale, influențează, fără îndoială, orientările și reprezentările acestora asupra evenimentelor și proceselor lumii contemporane, ca și asupra modalităților de acțiune. Aceasta însă nu diminuează rolul pozitiv pe care mișcările contemporane de tineret, pe ansamblu, îl joacă în lupta antiimperialistă. Pe 

mare eficiență practică a cercetărilor pentru munca organizațiilor U.T.C. și a altor organisme, pentru fundamentarea măsurilor care se impun în vederea soluționării .diferitelor probleme care privesc tineretul. , 

bună dreptate, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că „mișcările sociale ale tineretului, ale studenților, inspirate din dorința schimbării rînduielilor burgheze, perfecționării organizării sociale în pas cu cerințele progresului — indiferent că în cadrul lor sînt diverse orientări — reprezintă un factor de seamă în lupta forțelor revoluționare, antiimperia- liste mondiale, în transformarea socialistă a lumii".In perioada care a trecut de la ultimul Congres s-au lărgit și intensificat contactele și schimburile internaționale ale U.T.C. și U.A.S.R. care în prezent au relații de cooperare cu peste 400 organizații. Un obiectiv esențial al organizației noastre l-a constituit intensificarea și adîncirea relațiilor de prietenie cu organizațiile de tineret din țările socialiste, relații care au cunoscut o permanentă dezvoltare și diversificare, prin realizarea a numeroase schimburi de delegații, contacte, întîlniri, consultări bilaterale și multilaterale, ceea ce a permis un larg și bogat schimb de experiență, cunoașterea realizărilor, realităților și proceselor complexe legate de edificarea și perfecționarea 1 societății socialiste, a formelor de educație comunistă a tinerei generații. Ca și pînă în prezent, U.T.C. și U.A.S.R. vor continua să adîncească cooperarea cu organizațiile de tineret din toate țările socialiste, văzînd în aceasta o contribuție la întărirea relațiilor de prietenie dintre popoarele și tineretul țărilor noastre.Consecventă spiritului profund internaționalist care străbate întreaga sa activitate, Uniunea Tineretului Comunist își întărește continuu legăturile de prietenie și solidaritate cu organizațiile comuniste, revoluționare ale tinerei generații de pe toate continentele. Intîlnirile, contactele, dialogul cu aceste organizații s-au dovedit de o mare utilitate pentru o mai bună cunoaștere reciprocă, pentru efectuarea unui larg schimb de opinii, în spiritul stimei și respectului mutual, asupra celor mai actuale probleme ale mișcării revoluționare și democratice de tineret, a căilor de promovare a unității de acțiune a tuturor forțelor care luptă împotriva imperialismului și reacțiunii, a asupririi sociale și naționale, pentru triumful ideilor socialismului, democrației și păcii.Transformările pozitive din mișcarea de tineret și studenți, ca rezultat al dezvoltării generale a forțelor progresiste au făcut posibilă lărgirea în ultimii ani, a colaborării cu organizații ale tineretului de alte orientări politice, ideologice și afilieri internaționale. în perioada care a trecut de la ultimul Congres, organizația noastră a stabilit noi legături cu organizații socialiste, social-democrate, sindicale, liberale, democrat-creștine, cu miș- .cări ale tineretului care se situează pe poziții înaintate, progresiste.însuflețit de sentimente profunde de solidaritate revoluționară tineretul nostru și-a manifestat simpatia și sprijinul deplin pentru lupta îndelungată și grea pe care poporul vietnamez o duce împotriva agresiunii imperialismului american. De Ia tribuna Congresului adresăm un salut fierbinte eroicului popor și tineret vietnamez, care a dovedit lumii întregi că o națiune care își apără libertatea și independența nu poate fi înfrîntă, chiar dacă trebuie să înfrunte o mare putere imperialistă. Condamnînd, cu toată fermitatea, acțiunile recente de escaladare a agresiunii Statelor Unite împotriva popoarelor indochineze, prin invadarea Laosului de către trupele americane și saigoneze, ne reafirmăm deplina solidaritate cu lupta acestor popoare și cerem cu hotărîre încetarea agresiunii împotriva popoarelor din Vietnam, Cambodgia, Laos, retragerea trupelor S.U.A. și ale sateliților lor, astfel ca popoarele indochineze să fie lăsate să-și hotărască singure destinele, potrivit voinței și năzuințelor lor, fără nici un amestec din afară.Cu multă atenție urmărește tineretul din țara noastră evoluția situației din O- rientul Apropiat. Exprimîndu-ne profunda solidaritate cu lupta popoarelor și tineretului din țările arabe împotriva imperialismului, pentru libertate, democrație și dezvoltare națională, ne pronunțăm pentru soluționarea conflictului pe cale pașnică. în spiritul rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967, pentru retragerea trupelor israeliene de pe teritoriile ocupate, recunoașterea și respectarea dreptului la existență, independență și integritate teritorială al tuturor statelor din această parte a lumii, pentru soluționarea problemei populației palestiniene, potrivit dorințelor și năzuințelor naționale ale acestei populații, inclusiv crearea unui stat independent.Condamnînd cu energie regimurile coloniale, neocoloniale și rasiste, ne exprimăm sentimentele de solidaritate cu lupta mișcărilor de eliberare a tineretului și studenților din Angola. Mozambic, Gui- neea-Bissau, a tuturor forțelor revoluționare și progresiste din Africa, din Asia care, în condiții grele specifice de la țară la țară, luptă pentru libertate și independență națională, pentru o viață demnă, pace și progres social.Salutăm cu deosebită căldură victoriile forțelor progresiste din America Latină, din Chile. Bolivia, Peru în lupta lor pentru emancipare națională și transformări democratice, împotriva reacțiunii interne și a imperialismului american.Folosim acest prilej pentru a ne reafirma solidaritatea militantă cu organizațiile de tineret, cu forțele revoluționare 

și progresiste din Spania, Portugalia, Grecia, care luptă împotriva dictaturii și reacțiunii, pentru drepturi și libertăți democratice.în cadrul F.M.T.D. și U.I.S. din care fac parte încă de la crearea acestor organizații internaționale U.T.C. și U.A.S.R. au urmărit și urmăresc să aducă o contribuție concretă, constructivă, alături de alte organizații membre, la elaborarea unor asemenea programe și platforme de acțiune care să corespundă cerințelor și gradului de dezvoltare al mișcării de tineret contemporane, necesității extinderii cadrului lor de acțiune, în scopul strîngerii legăturilor de colaborare dintre organizațiile membre sau nemembre, al întăririi solidarității lor, ca și al lărgirii frontului comun de cooperare a tinerei generații alături de celelalte forțe progresiste, antiimperialiste. Viața demonstrează cu prisosință că, în prezent, există condiții favorabile pentru întărirea solidarității tineretului de pretutindeni, indiferent de convingeri politice, filozofice sau religioase, în lupta pentru asigurarea unui viitor mai bun, împotriva reacțiunii și politicii imperialiste de forță și dictat, pentru realizarea năzuințelor omenirii de democrație, progres social și pace. Numeroasele manifestări internaționale din ultima vreme, printre care cele de la Helsinki și Miin- chen pe probleme privind cooperarea și securitatea în Europa, precum și Congresul Mondial de la New York, dezbaterile și concluziile acestora, au confirmat existența unui puternic potențial și spirit de luptă, faptul că deosebirile de poziții, concepții și orientări politice ‘ nu constituie un obstacol în realizarea unui dialog viu, în valorificarea elementelor și obiectivelor comune, în întărire unității de acțiune a tinerei generații.Ca organizație de tineret dintr-o țară europeană, susținem eforturile, lupta și acțiunile tineretului, ale celor mai largi cercuri ale opiniei publice pentru statornicirea unui climat de pace și securitate în Europa. Avînd convingerea că tineretul din țările europene poate juca un rol tot mai activ în dezvoltarea cooperării internaționale și asigurarea securității pe continentul nostru, U.T.C. a organizat în 1969, la Snagov, „masa rotundă" privind securitatea europeană, la care au participat 71 de organizații de cele mai diferite orientări politice, ideologice și afilieri internaționale. Această întîlnire, care a reunit pentru prima dată în mișcarea de tineret europeană organizații de o atît de mare diversitate, a dovedit că există posibilități multiple de dezvoltare a dialogului și acțiunilor comune ale unor largi forțe politice și sociale care se pronunță și acționează pentru realizarea destinderii, păcii și securității europene și mondiale. Apreciind însemnătatea fenomenelor pozitive petrecute în ultima vreme în Europa, printre care se numără intensificarea pe multiple tărî- muri a relațiilor dintre statele continentului^ afirmarea unor poziții realiste, lucide în politica unor țări, semnarea tratatelor dintre U.R.S.S. și R.F.G. și dintre Polonia și R.F.G., organizația noastră va sprijini în continuare eforturile țării noastre pentru realizarea securității europene. în găsirea căilor pentru înfăptuirea unor relații noi pe continentul nostru un rol important are de jucat conferința general-europeană. Convinși de efectele pozitive ale relațiilor de bună vecinătate dintre popoarele situate în aceeași zonă, pentru realizarea unui climat de securitate în Europa și în lume, vom dezvolta relațiile de colaborare cu organizațiile democratice de tineret din toate țările balcanice și din bazinul dunărean.Acționînd în spiritul principiilor și obiectivelor politicii externe a partidului nostru, U.T.C. și U.A.S.R. vor milita cu perseverență și în viitor pentru dezvoltarea cooperării și legăturilor de solidaritate internaționalistă cu forțele revoluționare, democratice și progresiste, pentru lărgirea și întărirea frontului anti- imperialist, în lupta împotriva dominației și asupririi, a reacțiunii și războiului, pentru înfăptuirea aspirațiilor popoarelor, a tinerilor spre libertate, independență și progres, spre colaborare, pace și securitate internațională.
Stimați tovarăși,încheind o perioadă de eforturi susținute și de muncă rodnică a tineretului român, a organizației sale revoluționare, Congresul nostru reprezintă un moment important în viața Uniunii Tineretului Comunist, un prilej de reafirmare a responsabilităților sociale majore ale noilor generații, a atașamentului lor profund față de politica internă și externă a partidului și statului, a hotărîrii nestrămutate de a participa cu toate forțele, cu tot entuziasmul și capacitatea creatoare la înfăptuirea marilor obiective, ale procesului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul scump al patriei.Am intrat în cel de al VIII-lea deceniu al secolului XX, România socialistă și-a propus perspective mari, îndrăznețe. Noul plan cincinal — întruchipare vie a aspirațiilor de muncă și creație ale poporului — ne înfățișează obiective și sarcini multiple pentru înfăptuirea cărora tineretul patriei își va mobiliza toate resursele și capacitatea, abnegația, întregul său potențial. Aceasta va fi și dovada cea mai elocventă a crezului comunist, a adeziunii tineretului la cauza generală a partidului, partid al veșnicei tinereți. întîmpinăm cu inimi pline de recunoștință, cu fapte de muncă și de viață înnoitoare, glorioasa aniversare a semicentenarului partidului. Uteciștii, toți tinerii patriei, fii credincioși și demni ai poporului. își îndreaptă în aceste zile gîndurile și dragostea nemărginită spre Partidul Comunist Român, spre Comitetul său Central în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.însuflețiți de programul de muncă și luptă al Partidului Comunist, privind cu încredere și entuziasm viitorul comunist al țării să ne dăruim toate forțele, elanul și energia, caracteristice tineretului, prosperității poporului, înfloririi patriei, pentru ridicarea României pe culmile civilizației și progresului, pentru triumful cauzei socialismului și păcii în lume. (Aplauze prelungite. Se scandează : 

„P.C.R. — P.C.R.“).
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Cuvintul tovarășului
Dumitru Gheorghișan

Delegat al organizației municipale București

In spiritul gîndirii realiste, receptive la nou și larg deschisă spre cunoașterea și analiza profundă a locului și rolului tineretului în contextul vieții noastre sociale, a subliniat vorbitorul, cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, conducătorul neobosit al partidului nostru, sfătuitor apropiat, atent îndrumător al tineretului, ridică răspunderile noastre la noi dimensiuni, re- prezentînd o vibrantă che- -'mare de a ne închina cauzei partidului și înfloririi patriei socialiste întreaga energie și capacitate.Raportul prezentat de tovarășul Ion Iliescu evidențiază saltul calitativ și creșterea gradului de influențare și competență a întregii activități desfășurate de Uniunea Tineretului Comunist, îndeosebi după aplicarea măsurilor plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie—decembrie 1967. tineretul afirmîndu-se ca factor tot mai activ în viața economică și social-politică a țării.Creșterea forței de muncă în Capitală în actualul cincinal cu peste 55.000 salariați, sarcinile suplimentare ce-revin îndeosebi unităților aparținînd M.I.C.M.. ca urmare a indicațiilor date la fața locului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, presupun diversificarea și dezvoltarea preocupărilor organizațiilor de tineret în conceperea și desfășurarea acțiunilor proprii, o colaborare mai strîn- să cu ceilalți factori privind calificarea, policalificarea și reciclarea cunoștințelor profesionale ale tineretului. în acest sens, organizațiile U.T.C. din Capitală vor acționa mai direct asupra dezvoltării aptitudinilor tehnice ale tineretului, asupra capacității de a-și însuși critic tehnica actuală și de a stabili, pe această bază, direcțiile posibile de optimizare și perfecționare a pregătirii sale.Caracterul uneori empiric al orientării profesionale influențează cuprinderea tinerilor absolvenți ai școlilor generale din Capitală în diversele forme de calificare, a spus vorbitorul. în actualul an de învă- țămînt din 31.614 elevi ai școlilor profesionale aproape 23.000 sînt din provincie, iar
Cuvintul tovarășului 

Mircea Criveanu
Delegat al organizației județene Vîlcea

S-au scurs doar cîteva ore de la cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, care mie, ca delegat, prezent în această sală, îmi va stărui în inimă și în minte așa cum va stărui în inima și mintea tovarășilor mei de muncă, în inima și mintea fiecărui tînăr al patriei noastre socialiste ca un moment emoționant. Am reținut nu numai calda apreciere pe care secretarul general al partidului a făcut-o la a- dresa organizației noastre, a întregului tineret, dar, în primul rînd, îndemnul. îndatoririle, izvorîte din cuvîntarea sa, sarcinile și încrederea cu care ne investește partidul. Nu cunoaștem mîndrie mai mare decît aceea de a fi slujitori ai partidului comunist, slujitori ai patriei socialiste, gata în fiecare clipă de a răspunde cu spiritul și brațele noastre, cu inima și convingerea noastră la orice sarcină la care vom fi chemați.Vorbitorul a arătat că harnicilor constructori cu o îndelungată activitate pe marile șantiere ale tării li s-au adăugat an de an detașamente noi de tineri entuziaști care s-au integrat cu bune rezultate în viața șantierului, făcînd fată cu succes unor lucrări de înaltă tehnicitate, tehnologiilor 

din 8.271 ucenici existenți în prezent în evidența școlilor 7.700 sînt din alte localități. Este evidentă necesitatea perfecționării disciplinei tehnico- productive, extinderea și dotarea atelierelor școală cu plan de producție, pentru a asigura orientarea prioritară a elevilor către profesiunile muncitorești.în condițiile în care Bucu- reștiul și-a îmbogățit peisajul industrial, în ultimii 5 ani, cu 12 fabrici și uzine de mare capacitate și au fost dezvoltate și modernizate peste 50 întreprinderi, asistăm la un proces de formare a unor colective tinere, a căror medie de vîrstă este 20—25 ani. Aceasta presupune ca în activitatea de producție, pe lîngă componentele ei strict materiale, să se acorde o atenție sporită și factorului uman.Primii care pot și trebuie să influențeze climatul social din unitățile industriale sînt cei care ocupă funcții de conducere și care, solicitați intens de probleme tehnice sau economice si preocupați de realizarea indicatorilor de plan, uită adesea că planul se realizează cu oamenii, că tinerii au nevoie de o îndrumare atentă și permanentă pentru realizarea lor pe plan profesional și social. Pentru împlinirea acestor deziderate adresăm un apel călduros tovarășilor miniștri și conducătorilor organizațiilor de masă și obștești, tuturor cadrelor din economie, de a manifesta mai multă receptivitate și solicitudine față de problemele de muncă și viață ale tinerilor, de a se folosi în- tr-o mai mare măsură de sprijinul organizațiilor U.T.C. în angajarea responsabilă a tineretului în procesul de producție.Referindu-se la adîncirea democratismului vieții de organizație, la participarea directă și permanentă a tineretului la dezbaterea și aprobarea hotărîrilor ce se referă la munca și viața sa, vorbitorul și-a exprimat totodată părerea că participarea nemijlocită a tuturor membrilor Biroului și Comitetului Central al U.T.C. la conceperea și organizarea activității tinerilor ar permite pe de o parte o reală conturare a modului în care se aplică măsurile și hotărîrile adoptate, eficiența lor, iar pe de altă parte, ar crea posibilitatea cunoașterii greutăților cu care se confruntă tineretul, ar putea sugera cu promptitudine soluții eficace, s-ar putea asimila, ca în orice proces reversibil, idei și propuneri noi pentru îmbunătățirea activității generale a Uniunii Tineretului Comunist ; toate acestea sînt în spin, ritul de lucru al partidului nostru, al conducerii sale, al tovarășului Nicolae Ceaușescu.

moderne. Gradul ridicat de industrializare a permis creșterea permanentă a productivității muncii, înregistrînd un ritm mediu, anual de 14 la sută. Răspunzînd dorinței firești a tinerilor de a se califica, peste 1 500 de tineri au fost ajutați să se califice devenind mineri, mecanici, betoniști, sudori, electricieni, cadre de nădejde în opera de electrificare a țării, care își vor dezvolta experiența la noile obiective hidroenergetice de pe Olt, Someș și Sebeș.Șantierul național al tineretului continuă, in noile condiții, bogatele tradiții de muncă ale brigadierilor din țara noastră, dovedindu-se a fi o veritabilă școală, o școală nu numai pentru formarea de muncitori calificați, de specialiști, ci o școală de formare a oamenilor, de cultivare a dîrzeniei, a voinței, a eroismului și dăruirii. De aceea, a spus el, sugerez ca în perioada următoare să fie extinse și generalizate astfel de forme ale muncii organizației noastre pe șantierele de construcții.Vorbitorul s-a referit în continuare la viața culturală și spirituală ce trebuie să se desfășoare după orele de muncă. Tinerii noștri constructori — a spus el — și-au exprimat dorința de a găsi în bibliotecile lor o mai mare varietate de cărți tehnice și beletristice apărute recent, de a primi mai des în mijlocul lor personalități ale vieții politice, culturale, artistice ale țării. Chiar dacă drumul spre inima munților este rpai greu, uneori înzăpezit și desfundat, îi asigurăm pe slujitorii artei că vor găsi în schimb un drum mai scurt și mai neted spre inimile noastre, spre inspirația bogată pe care le o- feră oamenii noștri, munca lor, peisajul unic în care trăim și muncim.

Cuvintul tovarășului Nicolae Păun
Delegat al organizației județene Galați

Cum era ș,i firesc. Combinatul Siderurgic de la Galați a atras zeci de mii de oameni de cele mai diverse profesii — în majoritate tineri — fapt ce face ca media de vîrștă a salariaților să fie de 26 de ani, care au crescut și s-au format odată cu construcția Combinatului, el însuși o adevărată școală de formare și călire a constructorilor socialismului. Mutațiile ce s-au produs pe cele mai diverse planuri sînt impresionante. Este suficient să arăt că numărul uteciștilor a crescut cu 5 000, dublîndu-se față de 1965Vorbind despre activitatea organizațiilor U.T.C. din sectoarele Oțelărie și Laminare, de pildă, ’ care cuprind peste 1 200 uteciști, vorbitorul a arătat că ele s-au ocupat cu grijă de problemele tinerilor încă de la angajare, au discutat cu fiecare dificultățile ce le ridică noul loc de muncă, le-au explicat necesitatea de a învăța sistematic, au propus comitetului de direcție și secțiilor de producție o serie de teme pentru cursurile de perfecționare. inginerii tineri au împletit lecțiile teoretice cu a- plicarea lor în practică.Analiza unor deficiențe ce au apărut în alte sectoare ale Combinatului a spus el au demonstrat însă că în anumite perioade nu am acționat tot atit de organizat și perseverent, iar efectele negative se manifestă abia acum.Este adevărat că, mai tîrziu, la intervenția organizației de partid, am trecut la redresarea din mers a situației, la remedierea deficiențelor semnalate,
Cuvintul tovarășei
Georgeta Simion

Delegat al organizației județene Ialomița

Sînt membră a cooperativei agricole „1 Mai" din comuna Cuza Vodă și cu sinceră mîndrie afirm că prin folosirea sprijinului multilateral primit din partea statului, prin munca noastră a tuturor unitatea în care lucrez s-a dezvoltat mult în ultimii ani. Producțiile medii realizate au crescut substanțial, iar fondul de bază a ajuns la 15 milioane și jumătate lei. Toate acestea s-au răsfrînt și asupra nivelului nostru de viață. Comuna este electrificată, are rețea de apă potabilă curentă, aproape 6 000 metri pătrați de trotuare, un dispensar cu 3 cabinete, o casă de nașteri, un staționar și o grădiniță de copii, 3 școli generale cu 30 de clase și 3 laboratoare, un magazin universal modern, o cofetărie, o brutărie cu o capacitate de 5 tone pîine în 24 de ore, o bază sportivă complexă construită de tineri. Și noi sîntem hotărîți să nu ne oprim aici. Locuitorii comunei și-au pus în plan să construiască o baie, un cămin cultu
Cuvintul tovarășului Ion Parciu

Delegat al organizației județene Dîmbovița

Comitetul U.T.C. — a spus vorbitorul — a inițiat și desfășurat o seamă de activități me

prin inițierea unor acțiuni corespunzătoare. Ne-am fi bucurat însă dacă în rezolvarea a- cestor probleme dificile care solicită organizația U.T.C., am fi primit un ajutor și din partea Centrului de cercetări pentru problemele tineretului. Poate că în viitor tovarășii cercetători care se ocupă de problemele tineretului vor veni mai des pe marile șantiere și noile obiective ale țării. pentru că de la înființare și pînă în prezent nu au ajuns pe platforma siderurgică a Galațiului decît 20 de chestionare trimise prin Comitetul județean U.T.C. Or, este clar că numai prin chestionare nu se poate cunoaște realitatea, nu se pot stabili soluții optime.Intrucît și în viitor vor trebui pregătite cadre tinere pentru noile obiective industriale prin cursuri de calificare de scurtă durată, considerăm necesar să solicităm ministerelor să acorde dreptul de înscriere la aceste cursuri ce se organizează în întreprinderi și pentru tinerii care nu au stagiul militar satisfăcut, deoarece în prezent datorită acestei reglementări, un mare număr de tineri nu pot să se angajeze în întreprinderi pentru calificare și trebuie spus că sînt chiar absolvenți de liceu care din a- cest motiv nu-și găsesc locuri de muncă.Există la multe întreprinderi această reținere, care a devenit o regulă aprobată de ministere, de a nu califica tineri sub 20 de ani pentru că, chipurile, după satisfacerea serviciului militar nu mai revin în întreprinderi. Consider că trebuie să înlăturăm aceste bariere și să muncim de așa natură cu tinerii, încît aceștia să revină la locul de muncă pentru care s-au calificat.Folosesc acest prilej pentru a exprima hotărîrea noastră, a miilor de tineri de pe platforma siderurgiei gălățene de a îndeplini hotărîrile partidului și statului nostru, de a transpune în viată hotărîrile Congresului al IX-lea al U.T.C., convinși fiind că în acest fel vom ridica pe hoi trepte activitatea educativă în rîndul tineretului, sporind contribuția noastră la realizarea mărețului program adoptat de Congresul al X-lea al P.C.R.

ral cu 400 locuri, precum și alte obiective de interes social-cultural. Mă folosesc, însă, de acest prilej pentru a face propunerea ca Direcția generală a rețelei cinematografice să găsească soluția introducerii și la sate a unor aparate de proiecție moderne, și să difuzeze mai multe filme inspirate din viața noastră, a tineretului.Noi. tinerii, vrem să creștem și să ne dezvoltăm în pas cu societatea noastră socialistă, pentru că altfel nu putem să facem față exigențelor ei. Nouă ni s-a umplut inima de bucurie cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat la recenta Consfătuire de lucru a- vută cu cadrele din agricultura județului Ialomița că „Cea mai importantă realizare a județului nostru este felul cum au crescut oamenii, cum s-a dezvoltat conștiința și maturitatea lor" și de aceea dorim să fim la înălțime. A- vem pentru aceasta toate condițiile și sîntem convinși că. folosind bine sprijinul ce-1 a- vem din partea celor 56 de cadre didactice și 10 specialiști, organizația noastră comunală de U.T.C. va putea să facă mai mult. Vreau să spun că și noi, tinerii, ne-am însușit indicațiile date de tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei și a Consfătuirii de lucru a- vută în județul Ialomița. în adunarea generală a cooperatorilor din C.A.P. „1 Mai" Cuza Vodă, am susținut și am votat cu toată hotărîrea măsurile de organizare, planificare și retribuire a muncii în C.A.P.

nite să contribuie la pregătirea temeinică, teoretică și practică a celor aproape 2 000 de elevi ai Grupului școlar metalurgic-Tîr- goviște.Din activitățile initiate în a- cest scop, tovarășul Ion Parciu amintea : Pentru formarea unor deprinderi practice de muncă independentă și cunoașterea a ceea ce este nou, un rol deosebit l-au avut și cercurile tebnico- aplicative constituite în școala noastră — cercuri de prelucrare la rece și prelucrări la cald. Comitetul U.T.C. a avut în centrul atenției atragerea unui număr tot mai mare de elevi în frecventarea acestora, în stabilirea unor tematici cît mai atractive și instructive pentru elevi, în func

ție de cerințele și preferințele a- cestora.Urmare a activității desfășurate de organizațiile U.T.C., în colaborare cu conducerea școlii, elevii au obținut succese meritorii în însușirea meseriei ; totodată, au fost executate machete și obiecte care au fost prezentate la expoziția județeană și națională cu lucrările elevilor școlilor profesionale, la concursul pe meserii din anul școlar trecut, faza pe zonă, am obținut două premii I, iar la faza pe țară locul 1 la meseria de lăcătuș.Cunoscînd faptul că de întreaga activitate desfășurată în cadrul școlii sînt direct interesate întreprinderile care au contracte încheiate cu elevii, vorbitorul a propus ca acestea să contribuie la realizarea atelierelor școală, formă de instruire dintre cele mai eficiente.Din discuțiile purtate în ca
Cuvintul tovarășului Sandu Sava

Delegat al organizației județene lași

Participanți activi la tumultuosul proces de transformare revoluționară a întregii noastre societăți, de așezare și consolidare a temeliilor viitorului, tineretul ieșean, militant și constructor în același timp, încearcă sentimente nobile, de justificată mîndrie că face parte dintr-o națiune înfloritoare, în sînul căreia se poate pregăti sub semnul omeniei și înțelepciunii pentru a putea răspunde înaltelor îndatoriri încredințate de partid.Ceea ce uimește la Iași, atit pe ieșeni cît și pe cei care vin numai să-l vadă, e tocmai dezvoltarea sa industrială. Prima energie declanșată a fost aceea a fabricii de antibiotice, fabrică în care lucrez de șase ani, sim- țindu-mă integrat trup și suflet într-un colectiv care a devenit el însuși nu numai un bun și priceput producător de bunuri materiale, ci și un mediu propice formării tinerilor cetățeni, în spirit muncitoresc.După ce a prezentat pe larg rezultatele bune obținute în pro
Cuvintul tovarășului

Dezideriu Kovacs
Delegat al organizației județene Mureș

Folosesc acest prilej pentru a-mi Îndeplini, în primul rînd, îndatorirea cu care am fost investit de colegii mei din Tîrgu Mureș, să exprim sentimentele noastre de recunoștință față de partid, pentru grija cu care sîntem înconjurați. pentru bunele condiții de studiu și viață ce ne sînt asigurate și să evidențiez, totodată, adeziunea noastră deplină la politica internă și externă a partidului și statului, care corespunde în cel mai înalt grad intereselor fundamentale ale națiunii noastre socialiste.Sînt de acord cu aprecierile făcute în raportul Comitetului Central prezentat de tovarășul Ion Iliescu, privind necesitatea ca fiecare student să înțeleagă rolul pe care-1 dobîndește, în condițiile actuale, poziția sa activă în procesul de învățămînt, participarea la însușirea creatoare a cunoștințelor de specialitate — elemente'esențiale ale formării unor cadre cu. înaltă competență, capabile să se a- dapteze operativ condițiilor noi care apar, să dea soluții optime problemelor complexe ce se ridică la viitoarele locuri de muncă.Ca președinte al Consiliului U.A.S. de la Institutul Medico-Farmaceutic, aș dori să vă informez că asociațiile din institutul nostru au acordat o atenție deosebită practicii profesionale a studenților. împreună cu conducerea 

drul organizațiilor U.T.C. a reieșit faptul că la meserii ca : sudori, turnători, strungari, există un decalaj pronunțat între noțiunile teoretice și instruirea practică cuprinse în cadrul programelor școlare. Fac propunerea ca Ministerul Invățămîntu- lui și Ministerele tutelare să revizuiască programele și manualele școlare pentru.’ rezolvarea a- cestui decalaj.în numele uteciștilor de la Grupul școlar metalurgic Tîr- goviște, și al tuturor elevilor din județul Dîmbovița, — sublinia vorbitorul, în încheierea cuvîn- tului său — conștienți că mai avem încă multe lucruri de făcut în pregătirea profesională a elevilor, educarea loi moral-ce- tățenească, patriotică și politică, ne angajăm să traducem in viață hotărîrile Congresului, să muncim cu mai mult elan pentru însușirea temeinică a cunoștințelor teoretice și practice.

ducție de către întreprinderea ieșeană, Sandu Sava a spus : Putem afirma aici că organizația U.T.C. din fabrica noastră, în strînsă colaborare cu ceilalți factori de răspundere și-a îndeplinit cu conștiinciozitate rolul de mobilizator al tineretului, a celor peste 35 la sută din muncitorii fabricii, la îndeplinirea sarcinilor de plan, a încurajat în mod concret aspirațiile acestora spre o cunoaștere cît mai aprofundată a tainelor fabricării antibioticelor, spre o stăpînire la un nivel cît mai înalt a profesiei.Rezultatele obținute ne îndreptățesc să credem că relațiile între cei chemați să educe se vor perfecta, vor deveni noi într-o și mai mare măsură reușind să producă ele însele oameni noi, cu o putere crescîndă de înțelegere a necesităților educative impuse de formarea comunistă a tinerei generații. Mi se parez o- portună sublinierea din raport de a fi legiferată participarea organizației U.T.C. în comitetele de. direcție. Aceasta va permite creșterea contribuției organizației UT.C. la soluționarea diferitelor aspecte privind munca și viata tineretului, la rezolvarea problemelor ce vizează activitatea economică a întreprinderii, precum și o sporită receptivitate din partea comitetelor de direcție față de problemele specifice tineretului. Prezența noastră în comitetele de direcție presupune în același time o înaltă responsabilitate, o participare efectivă la dezbaterea tuturor problemelor, Ia informarea tineretului cu hotărîrile luate, stabilirea de măsuri proprii în sprijinul îndeplinirii acestora.

institutului am realizat un sistem de menținere a legăturii permanente cu absolvenții, care ne permite să cunoaștem mai bine problemele pe care le ridică integrarea acestora în producție, exercitarea profesiei și totodată, să aducem în institut, corectivele. pe care le impune activitatea concretă.Doresc să mă refer în continuare la sentimentul și atmosfera de frăție, de deplină colegialitate, la sprijinul reciproc care există în centrul nostru universitar între studenții români, maghiari, germani și de alte naționalități, care învață, muncesc și trăiesc aici împreună. în cadrul activității noastre zilnice, — a- daugă vorbitorul — studenți români, maghiari și germani ne sprijinim reciproc, rezolvăm problemele care apar, ne preocupăm împreună de soluționarea aspectelor pe care le ridică perfecționarea noastră profesională. în planul specific al activității de organizație, aș dori să evidențiez un singur exemplu — și anume că revistele noastre „Athe- neum", „Thalia", și „Aescu- lap“ apar atît în limba română cît și în limbile maghiară și germană, oglindind preocupările comune ale studenților noștri, înfrățiți în activitatea cotidiană pe. care o desfășoară.Eu, ca student maghiar, în ambianța spirituală a patriei noastre, mă simt integrat în- trutotul ființei acestei națiuni, pătruns de răspunderea colectivă față de destinele ei.în acest climat social în care își desfășoară activitatea studenții din Tîrgu-Mureș — români, maghiari, germani și de alte naționalități — doresc să asigur Congresul că studențimea, asociațiile din centrul nostru universitar vor munci neabătut, își vor dedica întreaga activitate pentru înfăptuirea politicii științifice a Partidului Comunist Român, consacrată construirii socialismului și comunismului în țara noastră.

Cuvintul tovarășului Aurel Stoica
Delegat al organizației județene Cluj

în numele tineretului din județul Cluj, pe care îl reprezint în acest forum politic; în care ne-au fost adresate îndemnuri tonifiante, de cel mai iubit fiu al poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, afirm că sîntem în totalitatea noastră pătrunși de îndatoririle sociale pe care le avem, că sîntem atrași de orizontul perspectivei care se deschide în fața noastră.După Plenara Comitetului Central al P.C.R. din noiem- brie-decembrie 1967 și Consfătuirea pe țară a U.T.C. — arăta vorbitorul — a fost conceput un sistem propriu de pregătire politico - ideologică, diferențiat și diversificat în funcție de vîrsta și preocupările tinerilor, care a stimulat în egală măsură inițiativa creatoare.Activitatea celor peste 90 000 uteciști cuprinși la învățămîn- tul politic s-a caracterizat prin aprofundarea aspectelor fundamentale ale politicii, prin înțelegerea temeiurilor, rațiunilor făcute în docunîen- tele de partid și- de stat, iar prin adoptarea hotărîrii ca fiecafe organizație U.T.C. să aibă program propriu de pregătire politico-ideologică, a crescut roțul'organizației noastre revoluționare în formarea și consolidarea personalității
Salutul președintelui Federației

Mondiale a Tineretului Democrat
Angelo Oliva

Pentru mine este o mare bucurie și o mare onoare, să vă aduc salutul frățesc al Federației Mondiale a Tineretului Democrat, vouă delegațiilor, la cel de-al IX-lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist din România și prin intermediul vostru, întregului tineret și popor român. Voi, tinerii comuniști, aveți sarcini importante de îndeplinit. Aceste sarcini sînt profund legate de perspectivele pe care vreți să le deschideți prin angajarea voastră pe baza victoriilor remarcabile pe care poporul și clasa muncitoare din România, condusă de Partidul său Comunist, a știut să le cucerească prin propria luptă. Participarea voastră la construirea societății socialiste în România s-a tradus și continuă să se traducă în mii de exemple de muncă asiduă, de studiu pasionat, de angajare personală care fac din fiecare tînăr un constructor conștient al propriului său viitor.Tineretul democrat și revoluționar al lumii cunoaște și știe să prețuiască contribuți^ pe care voi o aduceți — con-î struind în țara voastră o’ societate eliberată de exploatare — la lupta pe care popoarele lumii întregi o duc pentru eliberare și emancipare. Vorbitorul a transmis uteciștilor ' și tineretului român, în numele a milioane de tineri din lumea întreagă, urarea de a obține noi și hotărîtoare succese în toate domeniile activității în construirea societății socialiste.In continuare, președintele F.M.T.D a subliniat că în -ui ■ timii ani mișcarea de tineret Ia nivel mondial a cunoscut o dezvoltare impetuoasă, tinerii participînd în masă la luptele pentru pace și progres, împo

tineretului. Faptul că în cadrul învățămîntului de partid au fost cuprinși 10 000 tineri, membri ai activelor U.T.C., a adus un plus de prestanță și competență activității noastre educative.Referindu-se în continuare și la alte aspecte ale muncii politice-educative, vorbitorul arată : Se spune uneori — pu- nîndu-se pe bună dreptate problema valorii de întrebuințare a acțiunilor întreprinse — că am avea nevoie de forme noi ale muncii de propagandă. Experiența, viața ne-a demonstrat însă că nu există întrebări la care să nu putem răspunde cu modalitățile de care dispunem, ci numai răspunsuri neinteligente.Este însă adevărat că uneori activitatea noastră repetă pînă la obsesie principii și teze arhicunoscute, uzîndu-le de întrebuințare, că înlocuim munca nemijlocită cu tînărul cu acțiuni festiviste.Reținînd experiența pozitivă a organizației noastre în domeniul educării politico-ideo- Iogice a tineretului, ca și unele neajunsuri, avem certitudinea că dispunem de toate condițiile pentru a prelua și duce mai departe experiența pozitivă acumulată de poporul nostru, de omenire, în toate domeniile cunoașterii.Mi se pare simbolică împrejurarea că acest Congres se desfășoară în preajma unui e- Veniment unic în istoria poporului nostru, aniversarea unei jumătăți de veac al luptei și izbînzilor Partidului Comunist Român.In acest moment de adînci semnificații, analizînd activitatea tinerilor din patria noastră, noi dorim din toată inima ca dintre „lumini și umbre !" cum spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu, noi tinerii să fim emisarii luminii pe acest pă- mînt al României Socialiste.

triva imperialismului, pentru democrație și socialism.F.M.T.D. se consideră o forță pozitivă în rîndul tinerilor — a arătat Angelo Oliva. Federația a căutat. în cei 25 de ani ai- existenței sale, să se țină în contact strîns cu problemele și aspirațiile tinerilor, să răspundă exigențelor pe care luptele lor, diferite și u- neori contradictorii, le exprimă De aceea noi privim cu interes tot ceea ce se întîm- Dlă printre tineri, pasiunea de libertate și înnoire care îi însuflețește. Voi știți ce perspective atrag din ce în ce mai mult tineretul muncitor și studențesc : perspectiva revoluționară. o pace stabilă, democrația. indeDendența. socialismul. Tinerii condamnă lumea veche incapabilă să le dea o perspectivă pozitivă. In legătură cu aceasta vorbitorul a subliniat faptul că F.M.T.D. este convinsă de necesitatea întăririi unității tuturor forțelor antiimperialiste, unitatea tuturor tinerilor democrați. A- coastă unitate, la a cărei construcție vrem să contribuim, se bazează pe deplina autonomie și independență a fiecărei organizații. pe contribuția sa voluntară la lupta comună. După ce a amintit concluziile celei de-a VIII-a Adunări a F.M.T.D., Angelo Oliva a scos în evidență faptul că lupta împotriva imperialismului are nevoie de contribuția tuturor forțelor care, cu metode și în situații diferite, luptă pentru pace, progres, independență națională, democrație și socialism. Vorbitorul a exprimat solidaritatea cu popoarele din Indochina care luptă împotriva agresiunii americane, ca și cu popoarele care în diferite colțuri ale lumii luptă pentru libertate, dreptate, pace, împotriva imperialismului și colonialismului. Printre diferitele inițiative consacrate eforturilor pentru securitate europeană, președintele F.M.T.D. a menționat „masa rotundă" de la Snagov organizată de Uniunea Tineretului Comunist din România care a contribuit, prin discuții și confruntări constructive, la crearea unui climat favorabil.In încheiere, președintele F.M.T.D. a mulțumit pentru prețioasa contribuție pe care Uniunea Tineretului Comunist din România o aduce în cadrul F.M.T.D.



„SCÎNTEIA TINERETULUI" pag. 8 VINERI 19 FEBRUARIE 1971

CRĂRILE CONGRESULUI AL IX-LEA AL U.T.C.
Cuvîntul tovarășei 

Salvina Sima
Delegată a organizației județene Arad

In cuvîntul său, delegata u- teciștilor de Ia Uzinele Textile Arad, a spus :în uzina noastră lucrează peste 8 000 de femei dintre care aproape jumătate sînt tinere. Desigur, ele au problemele lor specifice și organizația U.T.C. trebuie să țină sea- ma de aceasta. Chiar în Congresul nostru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a reco- mandant ca un organism specializat — Consiliul pentru munca în rîndurile fetelor — să ajute: organizația U.T.C. în stabilirea celor mai potrivite forme de muncă cu tinerele fete.Dar pentru a ușura procesul Integrării profesionale și sociale a tinerelor fete ne pot a- juta și alți factori, a spus vorbitoarea. In ceea ce ne privește —vom apela în uzină la ajutorul sindicatului, comitetului de direcție, comisiei de femei, cadrelor sanitare, încît tinerele noastre lucrătoare să primească un «sprijin complex atît în probleme profesionale, cît și în cele privind viața lor per

sonală — viitorul lor de soții și mame. Pe această linie au fost făcute și unele propuneri de a ușura obligațiile lor de muncă profesională sau gospodărească.Referindu-se la ceea ce s-a realizat pînă în prezent pe linia pregătirii tineretului pentru apărarea patriei vorbitoarea a subliniat faptul că pregătirea teoretică și practică a celor peste 300 de tineri și tinere încadrați în cele 7 detașamente și două cercuri tehnico-aplicative. s-a desfășurat în condiții bune urmărindu-se îndeosebi însușirea temeinică a cunoștințelor și formarea acelor deprinderi practice necesare unui tînăr chemat să-și apere la nevoie, patria.Spuneam mai înainte că activitatea sportivă și de pregătire militară s-au dovedit preocupări cotidiene în munca educativă cu tineretul și de a- ceea noi considerăm că sportul de masă din întreprinderi ar avea mult de cîștigat dacă în viitor ar fi transferat in exclusivitate organizațiilor U.T.C., a adăugat vorbitoarea. Facem această propunere a spus ea nu cu intenția de a minimaliza rolul și preocupările pe care sindicatele le-au avut pe această linie, ci pentru că cei care practică sportul și pentru care se organizează activitățile sportive sînt tinerii. Cerința noastră este justificată. Așadar tineretul să nu fie doar beneficiar, ci și un participant activ, organizatorul nemijlocit al activităților sportive, atît de îndrăgite de el.

care unesc România cu celelalte țări socialiste. Aflîn- du-mă în Cuba, la mii de kilometri distanță de patrie, am înțeles mai bine ca oricînd că ■tinerii din două țări, de pe continente diferite, pot fi a- propiați atunci cînd aceleași idealuri comune îi unesc în- tr-o frăție de nezdruncinat, cînd prietenia și încrederea reciprocă creează o punte invizibilă dar trainică peste imensitatea oceanului. Noi, tinerii, împărtășim întrutotul părerea partidului nostru că ceea ce unește țările socialiste — construirea unei noi societăți, a unei lumi în care fiecare om- să fie liber și stăpin pe soarta sa, ideologia marxist- leninistă. lupta împotriva imperialismului — constituie baza trainică pentru realizarea coeziunii' acestor țări, dincolo de deosebirile de păreri ce există în diferite probleme;După ce a vorbit despre rezultatele obținute de către brigada „23 August" la recoltarea și prelucrarea trestiei de zahăr, despre hărnicia și entuziasmul tineretului cuban, despre prieteniile legate cu tinerii din cele 27 de țări par- 
Salutul tovarășei 

Președinta

ticipante la „ZAFRA", Alexandru Popescu ă spus :întorși în patrie, fiecare dintre noi ne-am încadrat la vechile noastre locuri de muncă. Eu îmi desfășor activitatea în cadrul întreprinderii de Transporturi Timișoara — ca electrician, de- ținind, de asemenea funcția de secretar al Comitetului U.T.C. pe întreprindere. Cei aproape 500 de tineri, mobilizați de organizația U.T.C., cuprinși în efortul comun al celorlalți oameni ai muncii, și-au adus o contribuție însemnată la realizarea și depășirea obiectivelor stabilite.Noul cincinal, bogat în semnificații majore, a adus sarcini sporite și mobilizatoare în fața întregului nostru colectiv de muncă. Va trebui să acordăm o atenție mai mare dezvoltării răspunderii fiecărui tînăr pentru contribuția sa la realizarea planului economic la toți indicatorii. Orașul nostru se mîndrește cu construirea în viitorii ani a unor noi fabrici. Pregătirea viitorilor muncitori cu înaltă calificare va constitui un obiectiv important care va sta în atenția organizației noastre.
Suzana Gâdea,

agresiunii americane se dato- rește intr-o anumită măsură și acestui sprijin și ajutor.De peste 10 ani — a arătat în continuare vorbitorul — ■ imperialiștii americani au dezlănțuit un război de agresiune extrem de barbar în Vietnamul de sud. în micul nostru Vietnam de sud — a cincizecea parte din suprafața Statelor Unite — ei au utilizat peste un milion și jumătate de soldați americani, sateliți și marionete, cu arme și mijloace de război moderne, semănînd moarte zi și noapte. Ei au lansat aici peste 5 milioane tone de bombe, adică de trei ori mai mult de- cit cantitatea de bombe lansată în întreaga Europă în timpul celui de-al doilea război mondial.Recent, după ce au trimis noi trupe marionetă de Ia Saigon pentru a întreprinde operațiuni de distrugere în zona eliberată din nord-estul Cambodgiei, imperialiștii a- mericani au lansat un mare număr de soldați americani, marionete de la Saigon împreună cu trupele de la Vientiane și mercenari tailandezi, declanșînd agresiunea în Laos,

amenințînd grav pacea în Asia de sud-est și în lume.Atîta timp cît imperialiștii americani nu vor înceta războiul de agresiune și vor continua intervenția lor, tineretul și populația din Vietnamul de sud. împreună cu compatrio- ții din nord, alături de popoarele cambodgian și laoțian frățești, sînt hotărîți să intensifice lupta lor dreaptă de rezistență pentru a-i izgoni.Noi avem convingerea fermă că tineretul din România și tineretul din întreaga lume, inclusiv tineretul progresist american, vor intensifica sprijinul lor pentru lupta patriotică a populației din Vietnamul de sud, din Cambodgia și Laos.Sîntem convinși că prin forța solidarității de luptă a tineretului' și a popoarelor vietnamez, cambodgian și laoțian, prin sprijinul tot mai puternic al tineretului și popoarelor iubitoare de pace și dreptate din lumea întreagă, cauza dreaptă a luptei împotriva imperialiștilor americani, pentru salvarea națională a popoarelor noastre va obține în mod sigur victoria totală.

Cuvîntul tovarășului Petru Popescu
Delegat al organizației municipale București

De un deceniu încoace, cul

Consiliului Național al Femeilor

din Republica Socialistă România

Cuvîntul tovarășului Gheorghe Sin
Delegat al organizației județene Ilfov

Salutul primului secretar 
al Uniunii Tineretului Comunist

Leninist din U. R. S. S„

In numele C.C. al U.T.C.L., al celor 27 000 000 de comsomo- liști, al tineretului Uniunii Sovietice, vorbitorul a transmis d'elegaților la cel de-al IX-lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist din România, întregului tineret' roman, un. salut frățesc și urări de mari succese în desfășurarea lucrărilor Congresului. Popoarele și tineretul din țările noastre sînt legate printr-o prietenie și colaborare îndelungată, bazată pe principiile marxism-leninismului și internaționalismului proletar socialist, prin lupta qomună pentru, pace, „împotriva politicii imperialiste de subjugare și împotriva războiului. U.R.S.S. și Republica Socialistă România "Sint - unite prin relații de alianță în cadrul Tratatului de Ia Varșovia și C.A.E.R. Tinerii și tinerele sovietice, ca și întregul nostru popor, au întîm- pinat cu mare satisfacție încheierea noului Tratat de prietenie, colaborare . și asistență mutuală între Uniunea Sovietică și Republica Socialistă România. Datoria uniunilor de tineret, a întregului tineret din țările noastre este de a continua glorioasele tradiții ale generațiilor vîrstnice. de a contribui prin toate mijloacele la „traducerea în viață a acestui tratat, .aducîndu-șl o contribuție practică la întărirea unității și coeziunii, țărilor socialiste. Ne bucurăm sincer de realizările dv. și dorim tineretului din România succese pe mai departe în construcția socialismului în țara sa .-«-.a spus primul secretar al C.C. al

TiajelnikovU.T.C.L. Sîntem convinși că tineretul Republicii Socialiste România va întîmpina cea de-a 50-a aniversare a Partidului Comunist Român cu noi realizări în muncă și învățătură.După ce a amintit activitățile dedicate aniversării centenarului nașterii lui V.I. Lenin, vorbitorul s-a referit la activitatea constructivă a P.C.U.S., a poporului sovietic, la marile realizări în toate domeniile de activitate. La aceste succese o contribuție substanțială au adus-o comsomoliștii, tineretul sovietic.In prezent, Comsomolul leninist, tineretul sovietic, împreună cu întregul popor, în condițiile unui uriaș avînt politic și de muncă întîmpină cu hărnicie cel de-al XXIV-lea Congres al P.C.U.S., dezbat Proiectul de directive al Congresului cu privire la dezvoltarea economiei naționale a U.R.S.S. în perioada planului cincinal 1971—1975. Sarcina principală a noului cincinal constă în ridicarea substanțială a nivelului material și cultural al poporului, pe baza unui ritm înalt de dezvoltare a producției socialiste, a ridicării eficacității sale, a progresului tehnico-științific și accelerării creșterii productivității muncii. In fața tineretului sovietic, căruia îi este caracteristic simțul noului, se deschide cel mai larg cîmp pentru a-și manifesta entuziasmul, energia, priceperea.In continuare vorbitorul a subliniat că în bătălia istorică pe care O desfășoară forțele socialismului și progresului împotriva imperialismului și reacțiunii se impune mai mult ca oricînd întărirea unității tineretului din țările socialiste, a tineretului democratic din lume. Dezvoltarea și consolidarea prieteniei și colaborării dintre tineretul sovietic și român, dintre uniunile noastre de tineret, răspund acestei sarcini importante.In încheiere Evghenii Tiajelnikov a dat citire cuvîntului de sâlut al C.C. al U.T.C.L. a- dresat celui de-al IX-lea Congres al U.T.C. din România.

în complexul problemelor de mare răspundere ale societății, privind creșterea și educarea tineretului, valorificarea multiplelor sale resurse de energie și inițiativă, se înscriu și o parte din preocupările Consiliului Național al Femeilor, ale comitetelor femeilor, .cu atît mai mult cu cît, din e- fectivul Uniunii Tineretului Comunist peste un milion sînt fete. Sîntem întrutotul de a- cord cu sublinierile făcute în raportul prezentat la Congres, cu privire la intensificarea activității de pregătire pentru muncă și viață a tinerelor fețe, de educarea, lor în vederea rolului pe care-1 au și-l vor avea în societate, în familie, .ca soții și mame. Salutăm inițiativa de a se constitui, a- tît la nivel central cît și la nivelul județelor consilii pentru tinerele fete, convinse, fiind că ele vor reprezenta Un cadru propice de dezbatere largă, democratică, a tuturor . problemelor specifice, ceea ce va permite stabilirea unor măsuri concrete în vederea, soluționării • lor.. Aceste consilii vor da posibilitatea unei mai bune colaborări în viitor între U.T.C.. și. C.N.F.Se lărgește necontenit gama profesiilor în care munca’ femeilor, calitățile lor, pot fi valorificate mai complet în interesul societății și al realizării propriei lor personalități —

sublinia vorbitoarea. Pentru â răspunde cerințelor acestui proces obiectiv, în viitor va trebui să ne ocupăm, mai mult decît pînă acum, de desfășurarea unor acțiuni comune a- tît în rîndul tinerelor fete cît și al familiilor lor, în vederea orientării fetelor spre munca productivă, spre ramuri noi, moderne, ale producției materiale, atragerii lor în mai mare măsură spre formele de învățămînt care pregătesc cadre pentru aceste ramuri.în același timp, în întreprinderile în care lucrează un număr mare de tinere muncitoare, inginere, tehniciene, e- conomiste, se pun probleme specifice de educație, ca și în legătură cu condițiile lor de muncă și de viață. Pînă în prezent s-au organizat în acest domeniu unele studii în colaborare cu Centrul de Cercetări pentru Problemele Tineretului. Considerăm că acesta este numai un început, care trebuie continuat cu perseverență, urmărind totodată, finalizarea studiilor elaborate.Se pun probleme speciale de pregătire profesională și de e- ducație și pentru fetele de la sate, ca și pentru toți tinerii din mediul rural, în rîndul cărora va trebui să desfășurăm, mai mult decît pînă acum, activități educative eficiente pentru a stimula interesul și atașamentul față de munca în agricultură. Un domeniu în care tinerele fete își pot valorifica aptitudinile este și acela al producției meșteșugărești și de artizanat.în . cadrul . preocupărilor Uniunii Tineretului Comunist pentru promovarea în rîndurile tineretului a normelor e- tice. caracteristice societății noastre socialiste. își găsește loc și grija pentru dezvoltarea simțului de răspundere față de întemeierea și consolidarea tinerelor familii, față de creșterea rolului lor în educarea copiilor.

Lucrez în cadrul Institutului de cercetări pentru cereale și plante tehnice de la Fundulea, institut care coordonează activitatea de cercetare în acest domeniu din întreaga țară. Cercetătorii tineri s-au integrat organic în procesul de investigație științifică. îndeosebi în ultimii ani, o contribuție deosebită și-au adus la realizările importante ale institutului tinerii cercetători. Mulți dintre ei au lucrat direct la crearea primilor hibrizi de floarea soarelui a cărei valoare a fost recunoscută pe plan mondial, în continuare, vorbitorul s-a referit pe larg la sarcinile majore ce stau în fața cercetării din țara noastră, îndeosebi în sensul, folosirii mai raționale a apei de irigație, a îngrășămintelor, erbicidelor, mașinilor, a tuturor factorilor ce influențează producția și care, îmbinați armonios, asigură punerea în valoare a întregului potențial productiv al solului și al plantei.Consider că pentru tinerii care lucrează în cooperativele agricole de producție trebuie să se .găsească forme corespunzătoare de pregătire care să le asigure permanentizarea în- tr-unul din sectoarele de activitate din cooperativă. Mă gîn-

desc la o calificare care să permită participarea competentă la executarea mai multor lucrări cum ar fi: mecanizarea în zootehnie și în producția vegetală, efectuarea udărilor a- tunci cînd se irigă, întreținerea și repararea pe timpul iernii a utilajului folosit și altele. In acest sens aș vrea să fac unele propuneri :Pe lîngă școlile generale de la sate să se creeze ateliere mecanice cu caracter didactic în care elevii să poată cunoaște construcția și funcționarea tractoarelor, mașinilor și a celorlalte utilaje folosite în agricultură. Aici pot fi oprite tractoare și alte mașini din dotarea secțiilor de mecanizare al căror grad de uzură le recomandă pentru casare.Ținînd seama de faptul că în sat întîlnim tot mai mulți tineri absolvenți de licee agricole și școli profesionale care ar dori să-și continue activitatea de cercetare începută în școală propun organizarea în fiecare unitate agricolă a unui cîmp experimental care să fie dat în grija tinerilor a căror activitate să se desfășoare sub îndrumarea specialiștilor. în a- cest sens cred că și cadrele de cercetare își pot aduce o contribuție însemnată, aceste loturi experimentale putînd constitui prima verigă în verificarea rezultatelor experimentale.Plecînd de la ideea cuprinsă în raport, ca la Comitetul Central să se constituie un colectiv coordonator pentru propagandă tehnico-științifică propun ca acest lucru să fie înfăptuit nu numai la nivel central ci și la județe și în organizațiile U.T.C. de la comune. în sarcina acestei comisii să stea introducerea în rîndul tineretului a celor mai noi cunoștințe privind știința și practica agricolă.

tura noastră a pierdut o sumă de oameni iluștri, nepieritori ca operă, însă muritori ca toți oamenii. In ce privește literatura, ea a pierdut o sumă de creatori prestigioși. Mulți din oamenii care au făcut literatura bogată și polifonică a momentului interbelic, promotorii prozei sociale, ai zguduitorului roman realist, creatorii poeziei de substanță filozofică, autorii de avangardă care prin inițiativa lor au revitalizat nu numai scrisul românesc ci și pe cel european.Literatura română tînără a- pare, deci, și se exprimă în a- cest gol dureros pe care l-au lăsat în urma lor ctitorii și patriarhii. Dintre acești ctitori și patriarhi, unii au mai apucat societatea nouă pe care o preziseseră și pentru victoria căreia luptaseră, alții chiar au avut vreme să pună pietrele de fundație ale culturii socialiste. în golul lăsat de ei, dar dominați de opera lor sîntem datori să-i continuăm. Sarcina literaturii tinere e dintre cele mai grele. Pe cît e vîrsta ei de fragedă, pe atît e responsabilitatea ei de mare.Ne trebuie în primul rînd o artă „serioasă". Cuceririle noastre de pînă acum le putem menține și le putem îmbogăți numai printr-un efort neobosit, printr-o muncă de fiecare zi și de fiecare clipă, printr-o seriozitate desăvîrși- tă, printr-o ținută morală e- xemplară. Toată națiunea română e angajată într-un efort gigantic. In asemenea condi- ' ții, literaturii nu îi este permis să se'joace. Ea trebuie să-1 omagieze. Personal am a- preciat întotdeauna modelul artistului muncitor, al artistului serios, chiar al artistului nedăruit cu spontaneitate și rar vizitat de inspirație, pre- ferîndu-1 artistului exuberant, care face minuni din nimic, copil răsfățat al propriilor sale calități, irosindu-le ade

sea pentru că le are prea din plin și se încrede prea mult în ele. Ne-am putea întreba, desigur, dacă, pînă la o anumită vîrstă. artistul tînăr nu se bucură de fireasca permisiune de a se juca, de a nu se lua în serios, de a nu lua în serios societatea care l-a creat și aici, firește, se pot da multe răspunsuri. Eu unul cred că în condițiile noastre răsfățul nu e îngăduit. Arta serioasă înseamnă muncă multă, înseamnă operă adevărată și durabilă. Pentru un scriitor, arta înseamnă multe cărți, și cărți cu miez. In societatea modernă, arta, cum am spus, preocupă imens, iar publicitatea care se dă unui scriitor tînăr e considerabilă. Artistul e în centrul atenției, el e o persoană publică, dar merită această atenție numai în măsura în care el e o lumină a națiunii, în măsura în care opera lui nobilă participă la progresul societății. E- xistă, de pildă, nu mulți, dar totuși destui scriitori tineri care nu au scris nimic, sau au publicat cîteva poeme greu de înțeles, sau au scos o carte subțire și cu semnificație incertă. Ei sînt cunoscuți, viața lor boemă întreține anecdota bucureșteană, iar inactivitatea lor e posibilă datorită bunăvoinței fondului literar, un organism menit să ajute scrii-, torii tocmai în perioadele Io» de lucru intens, nu de rătăci-, re bahică, fond care de altfel se alimentează din cîștigul a- dus de cărțile confraților care muncesc, publică și sînt citiți, și aduc un profit material e- diturilor care le tipăresc cărțile, vărsînd un procent însemnat în casieria fondului! Acest procent îl cheltuiesc tocmai confrații nemuncitori; la mese poate pline de spirit, dar din care nu rămîne nimic. Căutînd o antiteză, nu găsim nume mai potrivit decît al lui Eminescu. citind pe Schiller în căruțe de actori ambulanți, si conducînd revista „Timpul" la douăzeci și opt de ani, cînd era cunoscut de toată țara ca poet al națiunii, poet patriot, poet problematic, adică tocmai ceea ce am numi noi azi „poet angajat, poet politic". Nu trebuie să ne fie rușine de muncă, de seriozitate, de spirit de carte și de bibliotecă, trebuie să aspirăm la opera de semnificație, nu la ieșiri gălăgioase, pentru că avem onoarea, avem norocul să călcăm pe urmele lui Eminescu, să cîntăm aceeași patrie, să slujim a- celași popor, să luminăm aă ceeași națiune.
Salutul primului-secretar 

al Uniunii Tineretului Comunist 
Dimitrovist din R. P. Bulgaria, 

Ivan Panev

Cuvîntul tovarășului
Alexandru Popescu

Delegat al organizației județene Timiș

Sînt unul din cei 33 de tineri muncitori, strungari, electricieni, mecanici care au avut

cinstea de a face parte din Brigada Uniunii Tineretului Comunist care, timp de 5 luni de zile a trăit anul trecut alături de tineretul frate cuban, zilele fierbinți și roditoare din marea bătălie a recoltării zahărului.Pentru noi, cei care am participat la marea „ZAFRA", prezența pe pămîntul liber al Cubei a unei brigăzi de tineri români a reprezentat un act de solidaritate internațională cu poporul și tineretul cuban, act cu bogate semnificații și rădăcini în glorioasele tradiții internaționaliste ale partidului nostru, ale legăturilor frățești

Salutul reprezentantului 
Federației Tineretului pentru 

Eliberarea Vietnamului de sud, 
Tran Van An

Cuvîntul tovarășului
Nicolae Lipschner

Delegat al organizației județene Caraș-Severin)

Delegația Federației Tineretului pentru Eliberare din Vietnamul de sud este foarte onorată să participe la cel de al IX-lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist din România. Permiteți-ne să transmitem Congresului și întregului tineret frățesc din România calde felicitări din partea tinerilor și tinerelor din Vietnamul de sud, care luptă în prezent împotriva agresiunii americane.Tineretul din Vietnamul de sud se bucură de marile succese ale poporului și ale tineretului român în opera de dezvoltare a țării și le consideră pe toate ca fiind o contribuție activă la întărirea forțelor antiimperialiste, o încurajare și un sprijin pentru lupta dreaptă a tineretului și a populației din Vietnamul de sud.Datorită istoriei îndelungate de‘ luptă împotriva . agresiunii și dominației străine, poporul și • tineretul român au înțeles și au sprijinit întotdeuna lupta împotriva agresorilor ame

ricani, pentru salvarea națională a populației și a tineretului din Vietnamul de sud. Partidul Comunist, guvernul Republicii Socialiste România, în repetate rînduri, și-au afirmat solidaritatea lor cu populația din Vietnamul de sud, au acordat în permanență sprijin și ajutor populației din Vietnamul de sud împotriva agresiunii americane. Președintele Nicolae Ceaușescu, în numeroase prilejuri, a expus poziția clară și hotărîtă a României : Statele Unite trebuie să-și retragă toate trupele lor și pe acelea ale țărilor satelite din Vietnamul de sud. pentru a lăsa poporul vietnamez să-și hotărască singur propriile sale treburi, fără amestec din afară. Soluția globală în 10 puncte a Frontului Național, de Eliberare din Vietnamul de sud și a Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de sud, reprezintă baza rațională pentru rezolvarea problemei sud-vietna- meze.Pături largi ale poporului român au urmărit întotdeauna cu un profund interes situația din Vietnam, interes care se manifestă prin acțiuni concrete. Sprijinul moral și material al Uniunii Tineretului Comunist din România este prețios pentru Uniunea Tineretului pentru Eliberare din Vietnamul de sud. Sprijinul și ajutorul dvs. ne-au încurajat și ne-au însuflețit în luptă. Tocmai de aceea,- noi considerăm că fiecare victorie a noastră în lupta împotriva

Vastul program de activitate cuprins în cuvîntul secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, reprezintă pentru întreaga tînără generație a țării un puternic imbold mobilizator î-n activitatea ce o desfășoară alături de întregul popor pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltată, a spus vorbitorul. Practica construcției socialiste în patria noastră, ritmurile înalte de creștere a avuției materiale și spirituale a societății ilustrează convingător faptul că politica realistă, științifică, promovată de partidul nostru, ridicată la rangul de politică a întregii noastre națiuni, corespunde pe deplin . intereselor fundamentale ale poporului nostru, iscusit făurar al propriului destin și viitor. Acest adevăr incontestabil este strălucit confirmat și de noua configurație a județului Caraș-Severin, reprezentativ pentru eforturile pe care partidul nostru le face pe linia dezvoltării armonioase a tuturor . zonelor geografice ale țării.In continuare, vorbitorul a spus : declarîndu-mă de acord cu materialele prezentate spre aprobarea „Congresului, cu. măsurile propuse, exprimîndu-mi hotărîrea de a milita pentru traducerea lor în viață, aș dori să exprim unele opinii, să fac și unele propuneri.O primă propunere se referă

la sporirea preocupărilor ministerelor pentru înzestrarea atelierelor școlilor profesionale, deoarece în prezent există o mare discordanță între ceea ce oferim și ceea ce cerem absolvenților noștri. Mă gîn- desc, de asemenea, la generalizarea atelierelor școală cu plan de producție, încheierea unor contracte- cu diverse unități pentru valorificarea produselor realizate. Rezolvînd această problemă, am rezolva de fapt trei : stimularea răspunderii elevilor față de propria lor pregătire, o mai rapidă integrare în producție și autofinanțarea școlilor.Aș propune de asemenea să se revadă și unele norme ale actualului sistem de salarizare, care în unele cazuri nu se dovedesc suficient de stimulative pentru tineri. In a- cest sens propun să se pună mai mult preț nu atît pe stagiul, vechimea în muncă, atunci cînd se acordă trecerea de la o treaptă de salarizare la alta, ci. pe competența profesională și calitatea muncii tînărului, deoarece acest element ar conduce și la o sporire a preocupărilor pentru autoperfecționare și auto- depășire.Experiența activității societăților științifice ale elevilor, maturitatea preocupărilor a- cestora, faptul că în principal în cadrul lor se realizează muncă de cercetare, de creație, solicită din partea C.C. al U.T.C. ca împreună cu Ministerul învățămîntului. și celelalte organe centrale să le confere un cadru .legal adecvat. Mă gîndesc, că și dotarea acestora se va putea soluționa mai bine. De asemenea cred că nu ar fi lipsit de interes dacă Ministerul învățămîntului ar studia posibilitatea ca profesorilor ce conduc unele secții din cadrul societăților elevilor să li se considere a- ceastă activitate în norma didactică.

Uniunea Tineretului Comunist Dimitrovist și întregul tineret bulgar vă trimit dumneavoastră — delegaților la Congresul ăl IX-lea al Uniunii Tineretului Comunist din Republica Socialistă România, și prin dumneavoastră întregului tineret român, călduroase salutări și urarea de succese în muncă.Noi urmărim cu atenție deosebită dezvoltarea mișcării de tineret din țara dumneavoastră. Ne bucurăm de succesele Uniunii Tineretului Comunist în antrenarea tineretului român pentru a participa activ la construirea socialismului. Organizația dv. se prezintă la acest congres cu noi realizări în muncă și învățătură, cu o activitate obștească bogată și o întărire organizatorică, rezultat al însuflețirii tineretului, al muncii de creație a milioanelor de uteciști. Ne bucurăm de succesele dumneavoastră, de participarea activă și de aportul Uniunii Tineretului Comunist în economie ca și în toate domeniile vieții social-politice, culturale și sportive. Aceste sentimente ale noastre ‘ sînt legate de respectul, născut de-a lungul istoriei, în poporul și tineretul nostru, față de vecina noastră de la nord, Republica Socialistă România.Țările noastre sînt legate printr-o prietenie, de mulți ani, istorică — încă din tim- puL greului jug otoman. Țara Românească și poporul ei au dat adăpost pleadei noastre de luptători revoluționari. De aici s-au format și de aici au pornit în numele libertății, al e-

liberării patriei noastre, revo-’ luționarii bulgari.După ce a relevat bogatele tradiții ale prieteniei româno- bulgare, prietenie ridicată pe o treaptă nouă, înaltă, în anii construcției socialiste, vorbitorul a prezentat preocupările actuale ale Uniunii Tineretului Comunist (Dimitrovist), ale tineretului bulgar.In prezent membrii U.T.C.D. își consacră activitatea lor, însuflețirea lor tinerească pentru îndeplinirea sarcinilor trasate organizației noastre de către partid. Tineretul bulgar e prezent pretutindeni unde se făurește noua societate socialistă, în întreprinderi, uzine, în institute și agricultură, în institutele superioare și școli. U.T.C.D. patronează mari șantiere. Lozinca noastră ..învățătură și muncă — muncă și învățătură" mobilizează tineretul pentru mărețe acte de creație. în înfăptuirea revoluției tehnico-științifice în patria noastră.Acum întregul nostru tineret, U.T.C.D., prin fapte bogate, se pregătește pentru marele eveniment — al X-lea Congres al P. C. Bulgar.Exprimînd, în continuare, solidaritatea tineretului bulgar cu lupta popoarelor și a tineretului din întreaga lume împotriva forțelor imperialismului și agresiunii, pentru pace, democrație și socialism, vorbitorul a scos în evidentă rolul important pe care tînăra generație poate și trebuie să-1 joace în lupta antiimperia- listă.Subliniind, în încheiere, prietenia și colaborarea care leagă tineretul bulgar și român, cele două organizații de tineret din țările noastre, vorbitorul a spus : în viitor noi vom face totul pentru dezvoltarea deplină și adincirea activității noastre comune, pentru întărirea prieteniei frățești între popoarele noastre, cu conștiința că aceasta este un aport la ridicarea forței, puterii și rolului istoric al sistemului socialist mondial, al mișcării revoluționare mondiale.
ÎN ZIARUL NOSTRU DE MII NE VOM CONTINUA PUBLICA

REA CUVÎNTĂRILOR SI SALU TURILOR ROSTITE ÎN PRIMA ZI 
A CONGRESULUI.
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Lucrările Congresului 
al IX-lea al U.T.C.

Raportul Comisiei Centrale 
de Revizie a U.T.C.

prezentat de tovarășa SILVIA DOCAN

Acord comercial 
româno ■ chinez

Stimați tovarăși,în îndeplinirea sarcinilor ce revin Uniunii Tineretului Comunist un fol irhpbrtaht are și modul de desfășurare â activității finahciăr-gospodărești, felul îh care sînt examinate și rezolvate cererile, scrisorile și sesizările adresate C.C. al U.T.C. Verificarea acestor aspecte a revenit, conform Statutului elaborat la Congresul precedent, Comisiei Centrâie de Revizie.Relevînd că întreaga activitate financiară și gospodărească a organizației noastre s-a desfășurat în concordanță cu prevederile statutare, respec- tîndu-se hotărîriie și instrucțiunile Comitetului Central al Uniunii Tineretului ComUnist, raportorul a arătat :în perioada la care ne referim în viața organizației au intervenit elemente noi care ău influențat și activitatea finan- ciar-gospodărească. A fost creat Biroul de Turism pentru Tineret, Centrul de cercetări pentru problemele tineretului, au sporit sarcinile privind organizarea activităților culturale șl sportive, s-a trecut la aplicarea Legii privind pregătirea tineretului pentru apărarea patriei._ Veniturile proprii, mijloacele financiare și materiale puse Ia dispoziția U.T.C. de către partid și stat au determinat sporirea an de ân a fondurilor organizației noastre care în 1970 au fost cu 20 milioane iei mai mari decît în 1966. Extinderea acțiunilor organizației a determinat în același timp creșterea ponderii veniturilor proprii în fondurile generale ale Uniunii Tineretului Comunist.Referindu-se îri continuare la principalele surse de venituri ale U.T.C. — cotizațiile, acțiunile patriotice, activitățile turistice și culturale, — raportorul a evidențiat faptul că : măsurile stabilite că o cotă parte din cotizații să rămînă la dispoziția organizațiilor U-T.C. s-au dovedit a fi de natură să stimuleze constituirea fondurilbf necesâfe lărgirii bazei materiale proprii, desfășurării în bune condiții a activităților politico-educâti- ve și turistice.Acțiunile voluntar-patriotice desfășurate de Uniunea Tineretului Comunist au avut nu numai o importantă semnificație educativă ci și o deosebită eficiență economică. Veniturile realizate din aceste acțiuni însumează în 1970 peste 36 milioane lei față de numai 12 milioane lei îh 1966.
Raportul Comisiei de Validare
prezentat de tovarășul BELJUNG IOSIFStimați tovarăși,Conferințele organizațiilor județene ale U.T.C. și Conferința municipiului București, care au precedat Congresul, au dezbătut munca desfășurată de organele și organizațiile U.T.C. în perioada 1969/1970, au adoptat măsuri menite să contribuie la îmbunătățirea activității în toate domeniile, au ales noile organe de conducere și delegații la cel de al IX-lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist și au făcut propuneri de candidați pentru organele centrale de conducere ale Uniunii Tineretului Comunist.Comisia de validare, verifi- cînd documentele conferințelor organizațiilor județene și a municipiului București, a constatat că norma de reprezentare stabilită de Comitetul Central pentru alegerea delegaților la Congresul al IX-lea al U.T.C. a fost respectată. Pe baza normei de reprezentare de un delegat la 1 200 membri ai U.T.C., a fost ales lin număr de 2 001 delegați, corespunzător efectivului Uniunii Tineretului Comunist la data de 1 octombrie 1970.La Congres sînt prezenți 1 988 delegați, iar 13 delegâți lipsesc motivat. Lucrările Congresului nostru se desfășoară în prezența unui număr de 1 000 invitați din partea ministerelor și altor instituții centrale de stat, reprezentanți ai organizațiilor de masă, obștești și profesionale, activiști de partid, veterani ai organizației de tineret din țară noastră, cadre din activul U.T.C. și alți tineri din diverse ddmenii și sectoare de activitate.De asemenea, la lucrări participă toți cei 300 delegați la Conferința a VIII-a a U.A.S.R., din care 100 în calitate de dele

în perioada dintre cele două congrese turismul pentru tineret a cunoscut o dezvoltare permanentă. în anul 1970 la acțiunile turistice ău participat peste 2 500 000 tineri. Cea mai mare parte a cheltuielilor pentru asigurarea condițiilor materiale necesare bunei desfășurări a activității turistice sînt acoperite din veniturile proprii.Bazei materiale a U.T.C. 1 s-âu adăugat îh perioada la care ne referim : Complexul turistic CostirieȘti, tabăra Izvorul Mureș, numeroase baze turistice ăle comitetelor județene, mijloace de transport, cluburi ale tineretului, îmbu- nătățindu-se condițiile materiale necesare desfășurării activității cultural-artistice și sportive. întreaga bază materială a fost gospodărită, în general, cu grijă. în același timp raportorul a subliniat că veniturile puteau fi mai filări dacă toate organizațiile s-ar fi predcupat în permanență de încasarea conform prevederilor Statutului și a instrucțiunilor îri vigoare a eotizației de la toți membrii U.T.C. îri râpbrt de cuantumul veniturilor lunare. dacă eforturile pentru clarificarea evidenței ar fi fost pretutindeni încufiunate de succes.Proiectul de Statut prevede reducerea cuantumului cotizației încăsate de la Uteciștii sa- lariați. Această rfiăsiiră presupune ca organizațiile de bază să acorde filai rniiltă atenție îndeplinirii de către fiecare membru ăl UriiUriii Tihâretului Comunist, a obligațiilor statutare, folosirea cu grijă a mijloacelor materiale și financiare, găsirea unor noi surse de economii îndeosebi prin mai buna valorificare a mijloacelor materiale de care dispun organizațiile^ prin dezvoltarea acțiunilor cultural - sportive. în așa fel incit sarcinile actuale ale Uniunii Tineretului Comunist să poată ti îndeplinite întocmai.Apreeiind modul Cum au fost cheltuite fondurile, Comisia Centrală de Revizie coftȘideră necesar ca în viitor eforturile să fie îndreptate spre folosirea cu și mai mare atenție a bunurilor materiale și a fondurilor bănești, în așa fel incit în activitățile organizate Să obținem eficiența maximă. De asemenea, se impune o mai măre grijă pentru ca utilizarea fondurilor proprii să fie orientată spre acțiunile cu mâsa tineretului la nivelul organizațiilor comunale și orășenești, să se revadă cu atenție utilitatea 

gați la congres, iar 200 în calitate de invitați.Compoziția socială a delegaților la Congresul al IX-lea al U.T.C. se prezintă astfel : 884 sînt muncitori, 311 țărani, 188 ingineri și tehnicieni, 104 învățători și profesori, 83 alți intelectuali, 239 elevi, 100 stu- denți, 70 militari și 22 funcționări. 1 397 delegați sînt și membri ai Partidului Comunist Român.Din cei 2 001 delegați, 788 (39 la sută) sînt fete. Exprimînd frăția dintre tinerii români și cei de alte naționalități, strîns uniți în opera comună de înflorire a patriei socialiste, la Conerfes participă 1 759 tineri români, 172 maghiari, 50 germani și 20 de alte naționalități, ceea ce reflectă corespunzător compoziția națională a Uniunii Tineretului Comunist.Din totalul delegaților, 276 sînt absolvenți ai învățămîntului superior, 722 sînt absolvenți ai liceelor de cultură generală și ai școlilor echivalente și 448 sînt absolvenți ai școlilor profesionale și tehnice de maiștri, iar un număr de 522 delegați urmează cursurile învățămîntului mediu și superior. De a- semenea, un număr de 233 delegați au ăbSolvit diferite Cursuri de partid și ăle Uniunii Tineretului Comunist.De asemenea, 228 delegați sînt decorați cu ordine și medalii ale Republicii Socialiste România, 7 sînt deputați în Marea Adunare Națională, 123 în consiliile populare, iar 382 au fost distinși cu „Diploma de onoare a Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist" și alte distincții.Componența congresului ilustrează caracterul larg âl organizației noastre, faptul că la 

unor faze zonale și republicane ale unor activități.în continuare raportorul s-a referit la modul cum au fost rezolvate scrisorile și sesizările adresate C.C. al U.T.C. și presei pentru tineret, a problemelor în rezolvarea cărora tinerii ău solicitat sprijinul organelor U.T.C.C.C. al U.T.C. și presa de tineret — a arătat raportorul — primesc anual peste 20 000 scrisori și sesizări. Semnificativ este faptul că cei care se adresează prin scrisori in a- fară de relatarea unor fapte din experiența proprie, fac propuneri și sugestii, critică lipsurile care mai persistă în activitatea unbr organizații alfi U.T.C., unităților economice sau instituțiilor în care lucrează, cer diverse lămuriri, scrisorile constituind astfel un sprijin în buna orientare a activității organizației noastre.Cu prilejul verificărilor efectuate asupra modului de rezolvare a scrisorilor primite, în mod deosebit de „Scînteia tineretului" a rezultat că unele rtiiriistere sau alte Organe de stat cărora le sînt trimise spre rezolvare cârerile sau sesizările tinerilor nu soluționează întotdeauna la timp probleme
le ridicate.Evidențiind faptul că avînd la bază principiul muncii colective, Comisia Centrală de Revizie a urmărit îndeplinirea sarcinilor ce i-au revenit în desfășurarea activității finan- ciâr-gospodărești și rezolvarea îri mai bune condiții a scHsbri- lor și sesizărilor tinerilor și relevînd necesitatea că noua comisie de cenzori ca și Comitetul Central ce Va fi ăles la ăceăt Congres să realizeze un control permanent și mai riguros aSupra activității finan- ciăf-gospodărești și modului cuiri sînt rezolvate cererile, Scrisorile și sesizările tinerilor, iii încheiere raportorul a subliniat tAvem convingerea că parti- Oipânțiî iă discuții vor reliefa și Site aspecte ale activității la căre s-â referit raportul, că fn viitor se vor depune eforturi pentru ca activitatea firiăn- ciar-gospodărească, rezolvarea scrisorilor, cererilor și sesizărilor să se îmbunătățească in scopul unei mâi bune desfășurări a vieții de organizație, a creării condițiilor pentru ca tineretul pătriâi să-și poată consacra capacitatea de muncă, energia sa înfăptuirii programului măreț elaborat de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român.

lucrările sale participă cei mâi activi uteciști, fruntași în muncă, la învățătură și în activita
tea obștească.Comisia aleasă de congres, propune validarea alegerii tuturor delegaților la cel de-al IX-lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist.

DIMINEAȚA PERPETUĂ A PATRIEI
(Urmare din pag. I) 

organizației de tineret șt al 
patriei. Sînt momente de 
adâncă emoție, clipe in care 
gîndul se întoarce înapoi, in 
timp și în istorie, și recom
pune necontenita, eroica și in 
atîtea rînduri tragica luptă 
revoluționară a clasei munci
toare, condusă de Partidul 
Comunist Român, pentru 
dreptate socială, pentru so
cialism. Sînt momente in care 
gîndul reface istoria de ieri 
și din veac, confruntînd-o cu 
demnitatea de azi, cu victo
riile ți mai însemnate, de 
mîine. Sînt momente în care 
gîndul descoperă pretutindeni, 
în ceea ce a fost și-n ceea ce 
este organizația revoluționară 
a tineretului român, mărturii 
ale mândriei tinerei generații 
de a se ști vlăstar de nâdijde 
al partidului.

Fîție trainică din acest 
steag glorios, drapeltd U.T.C. 
flutură peste sală ca o aripă 
tînără. Apoi, după câteva clipe 
de vibrantă tăcere, în timp 
ce drapelul patriei este purtat 
printre participanți, izbucneș
te cu tărie cîntecul despre 
cele: „Trei culori",

In aplauze ți urale prelun
gite, in cuvîntul secretarul 
general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, adre-

Primirea de către tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU

J

a miniștrilor afacerilor externe
->

ai statelor participante la Tratatul
de la Varșovia3Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general ăl Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit joi, lâ fâbruarife, pe miniștrii afacerilor externe ăi statelor participante la Tratatul de la Varșovia care iau parte la Consfătuirea de la București : Ivan Bașev, ministrul afacerilor externe al R.P. Bulgaria, Jan Marko, ministrul afacerilor externe al R. S. Cehoslovace, Otto Winzer, ministrul afacerilor externe al R. D. Germane. Ștefan Jedry- chowski, ministrul afacerilor externe al R. P. Polone. Janos Peter, ministrul afacerilor externe al R. P. Ungare. Andrei Gromîko, ministrul afacerilor externe ai U.R.s.s.La primire au participat tovărășii Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri, Emil Bodnăraș, rrtembru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent ăl C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului de Stat, Paul Ni- bulescu-Mizil, membru al Cb- friitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.. Corneliu . Mănescu, membru âl C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe.Au fost prezenți ambasadorii Republicii Populare Bulgaria — Spas Gospodov, Republicii Socialiste Cehoslovace— Miroslav Sulek, RepubliGii Democrate Germane — Hans Voss, Republicii Populare Polone _ Jaromir Ocheduszko, Republicii Populare Ungare — FereriC Martin și Uhiuriii Sovietice — A. V. Basov, acreditați la București.A avut loc o convorbire cu privire la problemele securității europene, la realizarea destinderii și extinderea colaborării pașnice pe continentul nostru, precum și îri legătură cu unele probleme actuale ale situației interhațib- tiâle.După primire, tovarășul Nicolae Ceaușescu â oferit un dejun ia care ău luat parte conducătorii de partid si de Stat prbzenți la întrevedere, precum și miniștrii afacerilor bxterne participant! la Consfătuirea de la București.Au participat Milko Tara- banbv. adjunct al ministrului afacerilor externe al R. P.

lOffliSlIl «ICOlli CEAUSESCU
J» ->

1 PRIMIT Pi TOTARASUL tlMMO PAJETTATovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a primit, joi după-amiază, pe tovarășul Gian- cărlo Pajetta, membru al Biroului Politic și al Direcțiunii Partidului Comunist Italian, aflat fo vizită în țara noastră.Au participat tovărășii Paul Niculescu-Mizil, membru , al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent. Secretar âl C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, membru supleant al C.C. al P.C.R., prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.Cu acest prilej, s-au făcut in- 

sîndu-se tinerilor ou acele 
cuvinte care cuprind dragos
tea și grija pe care conducă
torul a purtat-o din totdeauna 
tineretului: „Dragi tovarăși Și prieteni tineri...".

Nu eite primă oară cînd to
varășul Nicolae Ceaușescu se 
adresează tinerilor cu expe
riența de viață a unui revo
luționar încercat, cu puterea 
de înțelegere a unui om care 
ți-a dăruit întreaga viață 
luptei pentru fericirea po
porului său, cu înțelepciunea 
conducătorului politic iubit și 
stimat tocmai datorită preo
cupării permanente pentru 
viața de zi cu zi a patriei și 
a oamenilor vîrstnici și tineri. 
Nu este prima oară când tova
rășul Nicolae CenUșe'scu vor
bește despâi „minunatul tine
ret al României socialiste". 
Nu este prima dată cînd, de 
la tribuna înaltelor comanda
mente sociale ce stau deopo
trivă în fața tinerilor și a în
tregului popor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cere tine
rei generații — căreia, pentru 
prima oară in istorie, i S-au 
oferit nelimitate condiții de 
afirmare — să fie cu și mai 
multă vigoare factor dinami
zator al progresului societății 
și astfel, perfecționîndu-se 
continuu, să se pregătească 
pentru înfăptuirea societății 

Bulgaria, Jan Busriak, adjunct al ministrului afacerilor externe al R. S. Cehoslovace, Oscar Fischer și Ewald Moldt, adjuncți ai ministrului afacerilor externă al R. D. Germane, Andras Gyt'nes. adjunct al ministrului afacerilor externe al R. P. Ungare, N. N. Rodionov, adjunct al ministrului a- facerilor externe al U.R.S.S., ambasadorii și alte persoane oficiale.Au fost prezenți) de asemenea, Vasile Vlad, șef de secție la C.C. al P.C.R.. George Ma- eoveseu, prlm-adjuhCt ăl ministrului afacerilor externe, Nicolae Ecobescu, adjunct al ministrului afacerilor externe.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a toastat pentru succesul lucrărilor Consfătuirii, pentru dezvoltarea colaborării și prieteniei între partidele și țările
★Seara, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Cornâliii Mănescu, a , oferit, o recepție îh bnoâreâ rni- hișttilor afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia, prezenți lâ lucrările Consfătuirii de lâ BuciiteȘti consacrată discutării problemelor privind pregătirea Conferinței general-europene pentru securitate și colaborare în Europa.Au luat parte tovarășii Emil Bodnaraș, membru âl Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., Vicepreședinte al Consiliului de Stat, Papi Niculescu-Mizil, membru âl Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., llie Verdeț, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. ăl P. C. R., prim-vicepre-

Consfătuirea miniștrilor afacerilor 
externe ai statelor participante 

la Tratatul de la VarșoviaLa 18 februarie a început la București Consfătuirea ftiiriiștri- lor afacerilor externe ai statelor participantă la Tratatul de la Varșovia.La Consfătuire participă miniștrii afacerilor externe âi Republicii Populare Bulgaria — I. Bașev. Republicii Socialiste Cehosldvâefe — J. Mafko, Republicii Democrate Germane — 

formări reciproce cu privite la activitatea celor două partide, ptecum și un schimb de păreri cu privire la principalele probleme actuale ale mișcării comuniste și -muncitorești, ale situației internaționale.Iii ctirStll discuțiilor, s-â subliniat hotărîrea Comună de â dezvolta în continuare relațiile de strînsă prietenie și solidaritate frățească existente între comuniștii români și italieni, între conducerile P.C.R. și P.C.I., în interesul extinderii și întăririi raporturilor prietenești dintre cele două partide și popoare, al cau

comuniste. Nu este prima 
oară, dar rostite de la tribuna 
Congresului Tinereții, aseme
nea cuvinte par tinere ca în
săși inimile în care pătrund.

Nimeni ți nimic nu poate 
sta în calea desăvîrțirii idea
lurilor noastre de viață, în 
calea hotărîrii tinerei genera
ții de a munci mai bine ca 
ptnă acum, de a învăța mai 
temeinic ca ptnă aciim, de a 
creă mai sincer ca ptnă acum, 
ți de aceea aprecierile și în
drumările secretarului general 
al partidului, vasta sa defini
re și precizare a sarcinilor ce 
stau în fața tinerilor și a orga
nizației lor revoluționare, au 
găsit ecoul meritat și s-au în
scris ca exemple de atitudine 
comunistă demne de a fi ur
mate, în aceste zile, de pafti- 
cipanții la dezbaterile Con
gresului ți, apoi, de milioane
le de tineri pe care ei îi re
prezintă.

Fiecare dintre vorbitorii 
primei zile, expriinîndu-Și cti 
emoție recunoștința față de 
înalta apreciere dată tinere
tului de către . conducătorul 
partidului și statului, s-a con
stituit, totodată, intr-un re
per viu pe o simbolică Hartă 
a Tineretului României con
temporane. Capitala, mîndră 
că 50 la sută din numărul 
uteciștilor săi sînt muncitori 

socialiste, în sănătatea conducătorilor partidelor și țărilor > frățești, în sănătatea celor prezenți.Tovarășul Andrei Gromîko, a mulțumit în numele său și al celorlalți miniștri de externe, pentru ospitalitatea ce li s-a acordat, a exprimat speranța că lucrările Consfătuirii se vor încheia cu rezultate pozitive și a toastat pentru prietenia dintre partidele,' guvernele și popoarele țărilor frățești participante la Consfătuire, pentru Comitetul Central al Partidului Comunist Român, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru..guvernul României Socialiste, în frunte eu tovarășul tdh Gheofghe Maurer.Primirea și dejunul s-au desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.*ședințe al Consiliului de Miniștri, Vasile Vlad, membru supleant al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. âl P.C.R., membri âi C.C. al P.CJ1.. membri âi conducerii Ministerului Afacerilor Externe, funcționari' superiori din acest minister.Atl participat Ivân Bașev, ministrul afacerilor externe al. R. P. Bulgaria, Jan Marko, ministrul a- faceriloț externe al R. S. Cehoslovace, Otto Winzer, ministrul afacerilor externe al R. D. Germane, Ștefan Jedrychowski, ministrul afacerilor externe al R. P. Polone, Janos Peter, ministrul a- facerilor externe al R. P. Ungare, Andrei Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., precum și ambasadorii țărilor respective acreditați la București,Recepția s-â desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.

O. Winzer, Republicii Populare Polone — S. Jedrychowski, Republicii Socialiste România — C. Mănescu, Republicii Populare Ungare — J. Peter și Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste — A. Gromîko.La ordinea de zî se află probleme privind pregătirea Conferinței general europene pentru securitate și colaborare.

zei unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor ântiimperialiste.Discuțiile s-au desfășurat în- tr-o atmosferă de caldă prietenie Și înțelegere tovărășească.
★La sosirea în Capitală, pe aeroportul Gtopâni, oaspetele a fost salutat de tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, membru supleant al C.C. al P.C.R., prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

și tehnicieni, a dialogat cu 
Lotrul, mândru la rîndul său 
de a 'se fi constituit, Cel dțn- 
tîi, ca ^Șantier Național dl Țr- 
neretului. Reprezentantul 
Combinatului diu Galați 
Navă amiral a * siderurgiei 
românești — ți-a confruntat 
experiența cu aceea a școlari
lor întru metalurgie din Tîr- 
goviște; trimisul viitorilor 
medici și farmaciști din Tîr- 
gu Mureș a conturat un ex
presiv tablou al atmosferei 
prielnice, constructive în care 
învață laolaltă studenții ro
mâni, maghiari, germani și 
de alte naționalități; lașul 
străvechi, prezent la tribuna 
ttnărului Congres printr-un 
reprezentant ăl modertiei fa
brici de antibiotice, și-a afir
mat Valențele tinerești alături 
de Aradt'd filatoarelor, de Ti
mișoara tinerilor conducători 
auto, de Fundttlea, loc trlt- 
cîndva anonim, dar astăzi de 
o largă notorietate prin mo
dernul Institut de cercetări 
aflat aici, prin succesul cer
cetătorilor săi.

Fiecare vorbitor — tm re
lief distinct pe Harta Tinere
ții patriei. Fiecare intervenție 
— un pasionant itinerariu în 
universul spiritual al tineretu
lui nostru, în spațiul său de 
preocupări și pasiuni, de 
speranțe și decizii...

Ca urmate a tratativelor desfășurate în spirit de prietenie, colaborare Și înțelegere reciprocă, joi au fost semnate lâ București Acordul comercial și de plăți pe anul 1971 ți Acordul privind schimbul de mărfuri pe perioada 1972—1975 între Republica Socialistă România ți Republica Populară Chineză.ACbfdill pe 1971 prevede o creștere substanțială a schimbului de mărfuri între cele două țări față de realizările din anul 1970. Potrivit documentului, România va livra în Republica Populară Chineză produse ale industriei constructoare de mașini, între care instalații de foraj, agregate de cimentare, autocamioane, autoturisme de teren, vagoane cisternă, motoare electrice, mașini-unelte, produse petrolifere, țevi și tablă din oțel, aluminiu, o gamă largă de produse chimice și altele. La rîhdlil său, Republica Populară Chineză va livra îh România : produse ale industriei constructoare de mașini, laminate de oțel, metale neferoase, feroaliaje, diverse produse chimice, bumbac fibră și lire, precum și țesături din bumbac, lină și mătase, tricotaje din bumbac, mărfuri agroalimentare și altele.In cursul tratativelor, cele două părți și-au exprimat lmtă- rîrea de a întreprinde Măsuri în vederea lărgirii continue a schimburilor prevăzute prin a- cord. Totodată, au fost examinate posibilitățile de dezvoltare a comerțului dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză în următorii ani, convenindu-se asupra unor livrări reciproce majorate pe perioada 1972—1975 ale unor produse principals cale formează obiectul Schimbului de mărfuri dintre cele două țări.Din partea română, Acordurile au fost semnate de Cornel Burtică, ministrul comerțului ex

• VICEPREȘEDINTELE Consiliului de Miniștri, Emil Drăgă- nescu, a primit joi la amiază pe Petâr Kiskinov, prim-adjunct al ministrului construcțiilor și arhitecturii din Republica Populară Bulgaria, care se află în vizită îh țâra noastră.La primire, desfășurată intr-o atmosferă cordială, prietenească, a luat parte Matei Ghigiu, ministrul construcțiilor industriale.Cu acest prilej au fost discutate probleme privind dezvoltarea în continuare ă colaborării economice și tehnico-științifice în domeniul construcțiilor și materialelor de construcții dintre cele două țări.• DUPĂ O VIZITA de șapte zile în țara noastră, delegația canadiană, în frunte cu Joseph Smallwood, primulministru al provinciei Newfdu «Blând, a părăsit, joi dimineața, Capitala. în această perioadă^ oaspeții au a- vut o serie de întrevederi cu personalități ăle vieții de stat și Economics românești, in timpul cărora au fost discutate Modalitățile adecvate, ca și domeniile în care sînt posibile colaborarea și cooperarea româno-canadiană. De asemenea, specialiștii și oamenii de afaceri canadieni au vizitat obiective industriale din diverse județe ale țării.• joi, a Plecat spre KOLN o delegație a Institutului Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, condusă de prof, dr. docent Mihneâ Gheorghiu,
MIRON RADU 

PARASCHIVESCU
de GEORGE IVAȘCUA EVOCA pe Miron Radu 

ParaschivesOu înseamnă pentru 
noi a rechemă în minte și în 
inimă mai întâi acei âni ai dece
niului al patrulea, cînd cea mai 
avansată parte din generația 
noastră, tînără atunci, își afirma 
curajos sentimentul, conștiința 
demnității civice, cînd — cum 
scria el însuși într-un articol din 
mai 19H1 — partidîil comuniști
lor proceda „ca un magnet ce 
alege din piliturile materîalelor 
felurite numai metalul autentic 
și durabil".

Autentic și durabil a fost și ne 
rămîne și dincolo de moartă Mi
ron Radu Paraschivescti în tot 
ceea ce talentul său — unul din 
cele mai strălucite <^e epocii 
noastre — d dăruit poporului 
prin arta cuvînțului, prin poezia, 
prin, proza, prin jurnalistica, prin 
preze.nța necontenită în cetate, 
prin vibrația de nimic desmințifă 
pentru tineret, ca un veritabil 
martor de identitate în sttccesiti- 
năa atstor generații.

Mi-l amintesc cu cită pasiune 
participa la ședințele cenaclului 
studențesc „Junimea" de pe Un
gă catedra de Literatură Româ
nă, cîtă devoțiune punea în n- 
ceastă participare, tinerii vihrînd 
profund la cuvîntul lui de 
„maestru" întru ale verbului 
poetic.. Tocmai fiindcă recunoș
teau în el nu numai un „spirit 
al adîncurilor", dar și fiindcă 
modalitatea de a face observații, 
de a li se adresa era pe cît de 
competentă, pe atît de prietenoa
să. pe cît de argumentată, pb 
atît de solicitantă la comprehen

terior, iar din partea chineză de Pai Sian-ko, ministrul comerțului exterior.La semnare au fost prezenți tovarășii Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte âl Consiliului de Miniștri, Nicolae Agachi, și Ioan Avram, miniștri, Mihai Marin, adjunct âl ministrului afacerilor externe, membri ai conducerii unor ministere ecoyoinice și în- treprindeE;i de comerț exterior, precum și cele două delegații guvernamentale.Apr fftst de față, Cian Hai-fun, ambasadorul R. P. Chineze la București, și- membri ai ambasadei.Iii alocuțiunile rostite cu pri- lejul stfnhării. documentelor, cei doi miniștri și-au exprimat satisfacția pentru Acordurile încheiate, subliniind că ele reprezintă o expresie â relațiilor de prifeienie statornicite între cele două țări. In același timp, ei au ielevat contribuția acestor acorduri la intensificarea și lărgirea continuă a relațiilor comerciale, la dezvoltarea economiilor naționale ale celor două țări, în.'folosul ambelor popoare.
★Vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Gheorghe Rădulescu, a oferit joi un dejun în cinstea delegației guvernamentale a R. P. Chineze, condusă de Pai Sian-ko, ministrul comerțului exterior.Au participat Nicolae Agachi, loan Avram și Cornel Burtică, miniștri, Radu Constantiiiescu, vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și Cooperare economică Și tehnică, Miliai Marin, adjunct' al ministrului afacerilor externe, și alte persoane oficiale.Au fost prezenți Cian Hai- fun, ambasadorul R. P. Chineze la București, Și membri ai Ambasadei. (Agerpres)

prim-vicepreședinte âl I.R.R.C.S., care, lâ invitația Comitetului Central al Asociațiilor de Educație Civică din Landul Renania dfe Nord-Westfalia, va face o vizită de,studii și documentare în R. F. a Germaniei.• IM RE 13 Șl 18 FEBRUARIE A-G;. s-au desfășurat la BueureȘR’lucrările primei sfesiuni a Comisiei mixte de cooperare e- conomică și tehnică dintre Republica Socialistă România Și Republica Democratică' Congo (Kinshasa). Cil. acest prilej, â fost încheiat un protocol.
SPORT
Steaua învinsă 

în primul meci 
din C.C.E. de volei

Aseară, în sala sporturilor 
Floreasca din Capitală, s-a 
disputat primul meci pentru 
sferturile de finală ale „Cu
pei campionilor europeni" la 
volei (masculin), între echipa 
sovietică Burevestnik Alma 
Ata și formația Steaua Bucu
rești. Intîlnirea s-a încheiat 
cu scorul de 3—2 (19—17, 
12—15, 11—15, 15—9, 15—5) in 
favoarea voleibaliștilor so
vietici.

Returul yâ avea loc la 26 
februarie la Alma Ata.

siune : pentru un stil sau altul, 
pentru o tehnică sau alta. Pre
zența lui M.R.P. constituia prin 
ea însăși certitudinea nivelului 
de elevată intelectualitate a unei 
asemenea reuniuni, noblețea la
boratorului literar pe care-l 
slujeam împreună.

De la sine înțeles că valoarea 
intrinsecă ă operei lui poetice 
stătea la baza acestei pe cît de 
inefabile pe atît de eficiente 
„autorități". Cîntice țigănești, Laude și alte poeme, Declarația patetică, Versul liber, Tristele 
(ca să nu cităm decît o parte din 
bibliografia operei sale) erau ar
gumentul Viu, aiționînd din in
terior, pentru fiecare dintre acești 
tineri .aspiranți întru Poezie. A- 
ceastă operă lirică — profund 
originală în sensul nu al unei 
singularizări ci dl unei veritabile 
profuziuni de sentimente și idei 
ale timpului nostru,—• i-n conferit 
îil prapriâ-i contemporaneitate 
și-i vă cbnferi și în viitor aura 
perenității.

Pentru că Miron Radu Paras- 
chivescu lasă o operă care, cu 
adevărat — așa cum el însuși 
spunea — este creația unui poet angajat. Știm : termenul e 
prea uzat de prea multa și, ade
seori, neitcoțrerita întrebuințare. 
Dar el --- M.R.P. — spunea : 
..(i poezie în care cînt lupta fără 
să fi dat această luptă, mi se. 
pare ne.valabilă. Cred, anume. în 
necesara unitate și verificare din
tre acțiune și gîndire, dintre via
ță și operă".

Un credo, un mesaj: valabil 
acum, valabil peste timp l
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Puternice acțiuni ale forțelor
patriotice din Indochina

Din punctul de comandă de la Dong Ha, situat în sudul zonei 
demilitarizate a Vietnamului de sud, generalul saigonez Hoang 
Lam, Comandantul trupelor agresoare care au invadat Laosul, a 
comunicat ziariștilor unele amănunte în legătură cu operațiunea 
militară cunoscută sub denumirea codificată „Lam Son 719".

neze, între care 120 de blindate și 17 piese de artilerie.
Citind declarațiile generalului Lam, trimisul special al agenției France Presse relatează că în Laos se găsesc acum „15 000 de» militari saigonezi și că elemente ale corpului expediționar se află la 10 km de orașul Tchepone".Cu toată desfășurarea de forțe a agresorilor saigonezi, sprijiniți, după cum s-a mai anunțat, atît aerian, cît și logistic, de comandamentul S.U.A., patrioții lao- țieni provoacă inamicului pierderi în oameni și materiale. în ultimele comunicate ale postului de radio Pathet Lao s-a anunțat că la 12 februarie patrioții lao- țieni au scos din luptă cinci companii ale inamicului, aflate pe șoseaua nr. 9, iar la 14 februarie — alți 100 de soldați. Pierderile materiale ale saigonezilor, în ultimele trei zile, sînt evaluate de același post de radio la trei tancuri și 15 elicoptere.

PNOM PENH 18 (Agerpres).— Forțele de rezistență populară cambodgiene continuă atacurile împotriva trupelor regimului Lon Noi și unităților saigoneze care au intervenit în Cambodgia. Cele mai intense operațiuni militare au loc în împrejurimile localității Kompong Cham, situată la 124 km. de Pnom Penh. în cursul nopții de miercuri spre joi, patrioții au atacat unitățile de infanterie saigoneze staționate la 22 km. de localitatea amintită, provocînd inamicului pierderi în oameni și materiale.Pe de altă parte, agenția de presă Eliberarea anunță că forțele patriotice din Cambodgia au scos din luptă, între 4 și 11 februarie, în regiunile Kompong Cham și Kratle, 1 800 de soldați ai inamicului. în același timp, au fost distruse 150 de vehicule militare aparținînd trupelor saigo-

SAIGON 18 (Agerpres). — Pierderile americane în Vietnamul de sud au crescut cu peste sută la sută în a doua săptămînă a lunii februarie, a anunțat comandamentul S.U.A. de ia Saigon. Potrivit declarației unui purtător militar de cuvînt, în această perioadă 51 de soldați și ofițeri americani și-au pierdut viața și afți 217 au fost răniți.Pe de altă parte, un purtător de cuvînt al regimului Thieu—Ky a anunțat că pierderile înregistrate de unitățile saigoneze au atins săptămînă trecută nivelul cel mai ridicat de la „operațiunea aliată" din luna iunie în Cambodgia. 1970

• BALANȚA DE PLĂȚI A S.U.A. a înregistrat în anul ,1970 un deficit de 9,819 miliarde dolari, a anunțat Ministerul Comerțului din Washington. Se precizează că acest deficit, care atinge o valoare record, contrastează puternic cu excedentul de 2,7 miliarde dolari înregistrat în cursul a- nului 1969.Pentru a acoperi deficitul, s-au consumat sume apreciabile din rezervele monetare ale statului, care au suferit o scădere de 2,477 miliarde dolari.Este interesant de remarcat faptul că deficitul balanței de plăți a atins asemenea proporții, în ciuda unui surplus de 2,185 miliarde dolari al balanței comerciale a S.U.A. în 1970. Acest lucru se explică, în mare măsură, prin majorarea continuă a cheltuielilor militare ale S.U.A. în străinătate, printre care, în primul rînd, a celor necesitate de intensificarea intervenției în Indochina.

ORIENTUL APROPIATCAIRO 18 (Agerpres). — Mediatorul OJN.U. în Orientul A- propiat, Gunnar Jarring, a trimis guvernului iordanian o copie a propunerilor sale privind soluționarea pașnică a crizei din a- ceastă regiune, a anunțat ambasadorul Iordaniei la Cairo, în cadrul unei conferințe de presă. El a precizat că între R.A.U. și Iordania au loc convorbiri în vederea coordonării poziției celor două țări în problemele O- rientului Apropiat și că regele Hussein va vizita în curînd Cairo, în același scop.TEL AVIV 18 (Agerpres). — La Tel Aviv a avut loc o reuniune a cabinetului israelian în cadrul căreia, potrivit unui comunicat oficial, ministrul de externe Abba Eban a prezentat un raport asupra evoluției negocierilor angajate la Organizația Națiunilor Unite, precum și asupra eforturilor depuse de Gunnar Jarring în vederea soluționării politice a situației din Orientul Apropiat.Comunicatul precizează că dez-

baterile finale asupra acestor probleme vor avea loc în cadrul unei noi reuniuni guvernamentale, programate pentru duminică, februarie.21DAMASC 18 (Agerpres). — Postul de radio Damasc a a- ■ nunțat că au fost aduse o. serie de amendamente constituției provizorii a Siriei. Principalele modificări se referă la desemnarea și atribuțiile președintelui, statului. Acesta va fi ales printr-un referendum, îutr-un interval de șaizeci de zile de la demisia președintelui în funcțiune ; pînă în prezent, șeful statului era investit de către Comandamentul regional al Partidului Baas. Totodată, atribuțiile președintelui sînt considerabil iărgite : el urmează să definească politica generală a statului,politica generală a statului, în colaborare cu 'guvernul, are latitudinea de a numi unul sau mai mulți vicepreședinți, cărora poate să le atribuie o parte din responsabilitățile sale.

• APROXIMATIV 400 000 DE MUNCITORI din întreprinderile industriale ale o- rașului Torino — metalur- giști, textiliști, tipografi, lucrători din ramurile chimiei și confecțiilor — au declarat miercuri o grevă de trei ore împotriva suspendării de către conducerile fabricilor de automobile Fiat, Lancia și Pininfarina a peste 40 000 de salariați. La chemarea unitară a celor trei centrale sindicale — C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L. — mii de oameni ai muncii s-au întrunit în dife- rite.zone ale, orașului, îndrep- tîndu-se apoi spre Piața San Carlo, uncie a avut loc un miting de protest împotriva ofensivei patronale.Tot miercuri, circa 300 000 de muncitori din industria textilă, au declarat o grevă de o oră, în semn de protest împotriva faptului că, datorită crizei prin care trece a- cest sector, mulți dintre ei sînt amenințați cu concedierea. Greviștii au cerut, de asemenea, respectarea unor clauze ale contractului de muncă.

SENATORII MUSKIE Șl KENNEDY 
ESCALADĂRIIcerut Congresului să stabilească o dată limită pentru retragerea tuturor forțelor S.U.A. din Indochina. „Am văzut acum clar ce înseamnă vietnamizarea, a relevat el. Invadarea Cambod- giei, invazia din Laos sînt creații ale acestei politici. Vietna- mizare înseamnă război și iar război, ea nu are nimic de-a face cu încetarea violenței, ea este o politică de violență".Referindu-se la metodele de dezinformare la care recurg autoritățile în legătură cu ceea ce se petrece în Indochina, senatorul Kennedy a spus : „Sol- dații americani au fost îmbră- cați ca civili (in Laos — n.r.) nu pentru a-i înșela pe adversari, ci pentru a ne înșela pe noi.

ÎMPOTRIVA• SENATORUL EDMUND MUSKIE, posibil candidat democrat în alegerile prezidențiale din 1972, a criticat din nou politica S.U.A. în Indochina. „Vom avea de înfruntat toate pericolele extinderii războiului", a spus el. „Atîta timp cît nu se va fixa un termen limită pentru retragerea trupelor americane din Indochina, vom fi ne- voiți să facem in permanență față pericolului amplificării războiului. Oamenii doresc sfîrșitul acestui conflict.

FIUi
încheierea

• VORBIND LA O CONFERINȚA a „mișcării oamenilor de afaceri pentru pace în Vietnam", senatorul Edward Kennedy a calificat intervenția a- mericano - saigoneză în Laos drept „un act respingător". El a• •••••
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lucrărilor sesiunii

COPENHAGA 18 (Agerpres). I.a Copenhaga a luat sfîrșit joi cea de-a XlX-a sesiune anuală a'Consiliului nordic. Timp de șase zile șefii guvernelor Suediei, Norvegiei, Finlandei, Danemarcei și Islandei, precum și un grup de 44 de miniștri și 94 de parlamentari, din cele cinci țări, au luat în dezbatere o serie de probleme legate de dezvoltarea coope-

Cifre si semnificații

rării econo'mice între țările membre.Premierii celor 5 state au semnat un acord în baza căruia a fost instituit „Consiliul permanent al miniștrilor țărilor nordice", avînd ca sarcină organizarea cooperării economice dintre țările nordice.Participanții Ia sesiune au a- doptat, de asemenea, o recomandare privind interzicerea zborurilor avioanelor supersonice deasupra teritoriului acestor țări, precum și ratificarea de către cele cinci țări a Convenției de la Haga împotriva pirateriei aeriene.Cea de-a XX-a sesiune anuală a Consiliului nordic va avea loc în 1972 la Helsinki.

STUDENȚII SOLIDARI 
CU LUPTA POPOA
RELOR DIN AFRICA• IN CAPITALA FINLANDEI și-a încheiat lucrările conferința internațională „Studenții și mișcarea de e- Iiberare africană", organizată la inițiativa Uniunii Internaționale-a Studenților și a Uniunii naționale a studenților din Finlanda. Parti- cipanții la conferință au dat publicității un comunicat in care se exprimă solidaritatea cu lupta popoarelor A- fricii împotriva imperialismului, colonialismului, neo- colonialismului și rasismului. Comunicatul cuprinde, de asemenea, programul de acțiuni ce vor fi întreprinse de studenți în sprijinul luptei de eliberare a popoarelor a- fricane.

Tensiunea persistă
la Reggio CalabriaCALABRIA 18 (A-TensiuneaCalabria, orașul

Aproape o zecime din produsul social brut al tuturor 
statelor lumii e înghițit actualmente de cheltuielile 
militare. Cheltuielile pentru înarmare pe scară 
mondială în 1970 au fost egale cu venitul total, pe 
același an, al unui miliard de oameni din America 
de Sud, Asia de Sud și Orientul Apropiat.

Datele acestea îi vor ului, probabil, pe mulți, și-i vor con
sterna cu siguranță pe mai toți locuitorii Terrei. Ele sînt însă 
o realitate, o realitate dură 
ale O.N.U. n-au făcut decît 
compare cifre riguros exacte

și amară. Organele specializate 
să colecteze, să adiționeze și să 
oficializate de guverne.Niciodată, de la punctul culminant al celui de-al doilea război mondial — in care au fost antrenate 68 de națiuni — înarmările nu au înghițit sume atit de uriașe. In ultimii șase ani s-au cheltuit pentru arme UN BI- LION DE DOLARI. Calculele a- rată că, dacă ritmul creșterii a- cestor cheltuieli se va menține a- celași, atunci, Ia sfîrșitul actualului deceniu, sumele destinate înarmării vor totaliza cifra fantastică de jumătate bilion de dolari ANUAL.Ne putem lesne închipui cît de dureros lovește în eforturile de progres și bunăstare ale omenirii această uriașă risipă de bani (implicit de muncă și bunuri materiale) aruncate în groapa fără fund a înarmărilor. Ci- teva cifre comparative cuprinse în documentul intitulat „Inarma- rea-1970", difuzat săptămînă trecută la O.N.U., ne vor schița mai bine dimensiunile acestei veritabile drame a umanității.• Cu aproape 9,7 procente din venitul global pe plan mondial, omenirea cheltuiește pentru înarmare mai mult decît pentru în- vățămînt și sănătate la un Ioc (pentru aceste ultime două capitole vitale, cheltuielile se ridică în total la 7,2 la sută din venitul global mondial).

super- de cî- ____________ școlile spitalele. In medie, instrui-• Cazărmile, avioanele sonice și rachetele înghit teva ori mai mult decît sau

«Sas

Bursa din New York a reacțio
nat prompt la extinderea 
războiului în Laos : noi arme, 

noi profituri.

rea și întreținerea unui soldat costă pe an de 50 de ori mai mult decît educarea unui școlar.• Cu banii pentru echiparea unei singure divizii motorizate se pot construi locuințe confortabile, la cel mai înalt etalon pe plan mondial al ultimului deceniu, pentru nu mai puțin de 100 000 de familii.Unele dintre datele documentului O.N.U. sint realmente șocante. IN ANUL 1970 S-AU CHELTUIT PENTRU ÎNARMARE SUME EGALE CU TOT CEEA CE A PRODUS OMENIREA IN ANUL 1900. Tot atît de pregnantă și de zguduitoare in același timp, e următoarea „metaforă statistică" stabilită cu precizie matematică de specialiști în materie : dacă ani lăsa să cadă în fiecare secundă cite o monedă de un dolar, ar trebui să treacă 126 000 de ani ca să epuizăm suma cheltuită pentru înarmare în lume în deceniul 1960— 1970 IPrin ele însele, aceste cifre statistice se constituie ca un apel vibrant și convingător pentru încetarea cursei înarmărilor. Ele denotă urgența, acuitatea dezarmării generale și totale. Ele pledează pentru întreprinderea de pași metodici, concreți în ția încetării înarmării în direcția dezarmării, mai mult, aceste cifre forță sugestivă relevă pozitive ar avea înfăptuirea propunerilor care vizează alocarea măcar a unor procente din sumele inghițite azi de cursa înarmărilor, pentru ajutorarea țărilor slab dezvoltate.

Impresii după „Apoliol4“
într-o convorbire cu 

specialiști ai Centrului de 
control spațial de la Hou
ston, astronauții misiunii 
„Apollo-14“ au împărtă
șit din impresiile culese 
în cursul călătoriei lor.

orbită circumlunară, a relatat este o senzație neobișnujtă zbori la mai puțin de 16 km

Și, 
Și, 
de
ce

direc- apoi, odată mare efecte

EM. RUCAR

„Pe lună nu există fum său ceață și, din această cauză, toate lucrurile apar mai apropiate decît sînt în realitate", a spus Shepard. El a adăugat că exploratorilor selenari le este greu să se orienteze și să aprecieze distanțele.La levat clipă rîndul său, Mitchel a re- că nu și-a pierdut nici o direcția, dar a fost dificil să distingă formele de relief. Doar cînd se afla în imediata lor apropiere, acest lucru devenea posibil. El a spus că motivul pentru care astronauții nu au reușit să exploreze craterul Cone rezidă tocmai în această dificultate de orientare și apreciere a distanțelor. Cei doi astronauți debarcați pe Lună au avut impresia că se află pe un drum greșit și îndepărtat de obiectivul vizat și, de aceea, au renunțat la unul din punctele principale programului lor de cercetări Lună.Astronautul Roosa, care, timpul „plimbării" pe Lună celor doi colegi ai săi, a rămas în modulul de comandă pe o

că să . , - — _ -___ desuprafața Lunii. „Unul din cele mai stranii lucruri este că orizontul pare să fie deasupra ta", a spus el.în timpul convorbirii, astronauții au fost despărțiți de interlocutorii lor printr-un paravan de sticlă.

REGGIO gerpres) — la Reggio care de peste trei săptămîni rea majoritate a instituțiilor blice, școlile și magazinele închise, în semn de protest de decizia organelor administrative de a menține capitala regiunii la Catanzaro. Joi dimineața, patru coloane motorizate ale poliției au pătruns în zona de nord .a orașului Reggio, pentru a demola baricadele ridicate în cartierele Santa Caterina și Sbarre. Dacă revolta continuă — a declarat prefectul de poliție Santillo — forțele de ordine sînt pregătite să ocupe cele două cartiere.Ultimele măsuri ale poliției au fost luate după ce miercuri, „Comitetul de acțiune pentru Reggio — capitală de regiune", de tendință neofascistă, a continuat să lanseze populației apeluri la rezistență și să comită acte de sabotaj. Au fost ridicate noi baricade, după ce cu o zi în urmă carabinierii. Ie înlăturaseră, s-a dat foc cablurilor telefonice și s-au ■ distrus porțiuni din rețeaua de canalizare. înlr-o galerie subterană au fost descoperite importante cantități de substanțe explozibile. Incidentele

persistă‘ în ma- pu- sînt față
între manifestanți și poliție s-au soldat cu cinci arestări. Cu a- cestea, numărul celor arestați din luna ianuarie pînă în prezent se ridică la 83.După cum s-a mai anunțat, acțiunile de protest de la Reggio Calabria durează, cu anumite perioade de calm, de peste șapte luni, de cînd localitatea vecină Catanzaro, situată la o distanță de 160 km, a devenit centrul administrativ al regiunii Calabria. Guvernul italian a dispus convocarea, la începutul acestei săptămîni, a Consiliului regional — ——...—,.i situației,a Cade
în vederea clarificării s.L__dar hotărîrea consiliului de menține actuala capitală Ia tanzăro a provocat noul val proteste la Reggio.

Regis Debray 
la Havana• MIERCURI, a sosit la vana ziaristul francez Regis Ha-________ Debray. Pe aeroportul din capitala Cubei, Debray a fost întîm- pinat de comandantul Manuel Pineiro, membru al C.C. al P.C. din Cuba, prim-adjunct al ministrului afacerilor interne al Cubei, de Jorge Mendosa, directorul ziarului „Granma", și Angel Guerra, directorul ziarului „Juventud Rebelde".

din timpul tulburărilor care au avut loc

Ambasadorul român 
la Sofia 

primit de T. Jivkov• TODOR JIVKOV, prim-se- cretar al C.C. al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, l-a primit joi pe Nicolae Bejan, ambasadorul Republicii Socialiste România la Sofia.
0 LA TUNIS a sosit o delegație română condusă de Ion Milieu, adjunct al ministrului industriei miniere și geologiei, care participă la cea de-a 4-a sesiune a Comisiei economice mixte româno-tunisiene. Șeful delegației române a fost primit de ministrul tunisian al afacerilor externe, Mohamed Mas- moudi, cu care a discutat diferite aspecte ale relațiilor economice bilaterale. în cursul întrevederii, a fost exprimată dorința ambelor părți de a se dezvolta în continuare relațiile de colaborare. La întrevedere a participat ambasadorul României la Tunis, Petre Bălăceanu.

Venezuela 
alături de O.P.E.C.• VENEZUELA intenționează să aducă prețurile de referință ale țițeiului la nivelul celor fixate de recenta reuniune a țărilor membre ale O.P.E.C., a declarat ministrul venezuelean al minelor și hidrocarburilor, Hugo Perez la Salvia. El a precizat că această operațiune va începe în 1972.La Caracas se apreciază că punerea de acord a prețurilor de referință la țițeiul venezuelean cu cele hotărite la Teheran va aduce țării un venit suplimentar minim de 150 de milioane de dolari anual.• JOI, IN BERLINUL OCCIDENTAL a avut loc o nouă în- tîlnire a ambasadorilor celox' patru puteri în cadrul schimbului de opinii asupra problemelor legate de situația din Berlinul occidental.Potrivit unui comunicat, „ambasadorii au continuat examinarea, intr-un spirit de lucru, a problemelor care constituie tema discuțiilor. Ei au convenit să se intilnească din nou, la 9 martie. Această întîlnire va fi precedată de consultări la nivelul exper- ților".
Poștașii britanici 
continuă greva• COMITETUL EXECUTIV al sindicatului lucrătorilor din poșta britanică a hotărit miercuri seara, in unanimitate, continuarea grevei, declanșate în urmă cu 5 săptămini, de cei aproximativ 230 000 de membri ai săi.\
„Cosmos-395"• IN UNIUNEA SOVIETICA a fost lansat joi satelitul artificial al Pămintului „Cosmos- 395", la bordul căruia este instalat aparataj științific pentru continuarea cercetărilor în spațiul cosmic, informează agenția TASS.• AGENȚIA CHINA NOUĂ anunță că la 16 februarie, nave de război aparținînd S.U.A. au pătruns în apele teritoriale ale R.P. Chineze. în legătură cu aceasta, un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R.P. Chineze a fost autorizat să dea un avertisment.• LA SYDNEY s-a deschis Conferința națională împotriva războiului din Indochina, organizată de Comitetul australian „Moratoriul asupra Vietnamului". La această reuniune participă reprezentanți ai unor organizații de luptă împotriva a- gresiunii americane în Indochina din Franța, S.U.A., India, Ceylon și ai Consiliului Mondial al Păcii.

SOSIRI DE DELEGAȚII STRĂINE LA AL IX-LEA CONGRES AL U.T.C.
DELEGAȚIA UNIUNII TINERETULUI 

COMUNIST DIMITROVIST
DIN R. P. BULGARIA

DELEGAȚIA F. R. E. L. I. M. O.
DIN MOZAMBIC

DELEGAȚIA UNIUNII TINERETULUI 
SOCIALIST

Pentru a lua parte la lucrările celui de-al IX-lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist a sosit delegația Uniunii Tineretului Comunist Dimitrovist din R. P. Bulgaria condusă de Ivan Panev, prim secretar al C.C. al U.T.C.D. Din delegație fac parte : Bengo Kostov Dogev, prim secretar al Comitetului regional Sumen al U.T.C.D., Slavov Valentin Krumov, redactor șef ad

junct la ziarul „Narodna Mladej" și •Toskov Tosko, adjunctul șefului secției internaționale a C.C. al U.T.C.D.La sosirea pe teritoriul țării noastre, delegația a fost întâmpinată de Ion Al. Popescu, membru al Biroului C.C. al U.T.C., șef de secție la C.C. al U.T.C., Uie Lepădat, membru al Biroului C.C. al U.T.C., activiști ai C.C. al U.T.C.

Tineretul Frontului de Eliberare din Mozambic (F.R.E.L.I. M.O.), este reprezentat la Congresul U.T.C. de către Raphael Benedito Maguni. La sosire a
fost de față Nicolae Irimie, vicepreședinte al Biroului de Turism pentru Tineret, de activiști ai C.C. al U.T.C.

La Congresul U.T.C., a sosit reprezentantul Uniunii Tineretului Socialist din Chile, Ramon Cordero Carvajal, conducător al
DIN CHILEFeUerației Studențești din Chile. A fost de față pe aeroportul O- topeni Niculae Stoiati, membru al Biroului C.C. al U.T.C.

DELEGAȚIA LIGII TINERETULUI 
DEMOCRAT DIN FINLANDAPentru a lua parte la lucrările Congresului U.T.C. a sosit Fa- gelbăr Henrik Johan, membru supleant al Comitetului Central al Ligii Tineretului Democrat

DELEGAȚIA TINERETULUI COMUNIST 
DIN MEXIC

DELEGAȚIA TINERETULUI RADICAL 
REVOLUȚIONAR DIN CHILE

DELEGAȚIA TINERETULUI SOCIALIST 
DIN ISLANDAA sosit în Capitală pentru a lua parte la Congresul U. T. C. Helgadottir Gudrin Holmasson, membru al Comitetului de con

ducere al Tineretului Socialist din Islanda. Au fost de față membri ai Biroului C.C. al U.T.C., activiști ai C.C. al U.T.C.
DELEGAȚIA ORGANIZAȚIEI NAȚIONALE 

A TINERETULUI TURCOrganizația Națională a Tineretului Turc (T.M.G.T.) este reprezentată la Congresul U.T.C. de către Nehmed Barias. Oaspetele din Turcia a fost întîmpi-
nat de Alexandru Mureșan, adjunct de șef de secție la C.C. al U.T.C., de activiști ai C.C. al U.T.C.

Pentru a participa la lucrările Congresului U.T.C. a sosit în Capitală un membru al Secretariatului Consiliului Național al Tineretului Comunist din Mexic.
Oaspetele mexican a fost primit de membri ai Biroului C.C. a) U.T.C., de activiști ai C.C. al U.T.C.

Pentru a lua parte la Congresul U.T.C. a sosit în Capitală reprezentantul Tineretului Radical Revoluționar din Chile, Fernando Alvarez Pinedo, secretar ge-
neral al Federației Studențești a Universității Tehnice. A fost de’ față Niculae Stoian, membru a!Biroului C.C. al U.T.C.

DELEGAȚIA S.N.K.Joi a sosit în Capitală Altonen Markus, membru al Comitetului Executiv al Centralei Tineretului Uniunii Social-Demo- crate (S.N.K.), din Finlanda. La

din Finlanda. Oaspetele finlandez a fost primit de membri ai Biroului CXk al U.T.C., activiști ai C.C. al U.T.C.
DIN FINLANDAsosire pe aeroportul Otopeni au fost de față membri ai Biroului C.C. al U.T.C., activiști ai C.C. al U.T.C.

DELEGAȚIA S. D.A.J.
DIN R. F. A GERMANIEIJoi a sosit în Capitală Achim Krooss, secretar cu problemele internaționale al S.D.A.J. (Tineretul Muncitoresc Socialist Ger

man) din R. F. a Germaniei. Oaspetele a fost primit de Niculae Stoian, membru al Biroului C.C. al U.T.C.
DELEGAȚIA UNIUNII TINERETULUI 

SOCIALIST CONGOLEZ
DIN CONGO-BRAZZAVILLEIn Capitală a sosit vicepreședintele Uniunii Tineretului Socialist Congolez din Congo- Brazzaville, Pierre Mounguellet.

Reprezentantul congolez a fost salutat la sosire pe aeroportul Otopeni de către membri ai Biroului C.C. al U.T.C.

DELEGAȚIA ORGANIZAȚIEI S.W.A.P.O. 
DIN AFRICA DE SUD-VESTA sosit în Capitală reprezentantul Organizației S.W.A.P.O. (Organizația Poporului African din Africa de sud-vest) Homa-

teni Kaluenja, membru al C.C. al S.W.A.P.O. Oaspetele a fost primit de membri ai C. C. al U.T.C.
DELEGAȚIA S.S.N.Uniunea Tineretului Social Democrat (S.S.N.) din Finlanda este reprezentată la Congresul U.T.C. de Huotari Tauno Olavi, membru al C.C. Pe aeroportul

DIN FINLANDAOtopeni oaspetele finlandez a fost primit de membri ai Biroului C.C. al U.T.C., activiști ai C.C. al U.T.C.
DELEGAȚIA TINERETULUI M.P.L.A. 

DIN ANGOLA
DELEGAȚIA TINERETULUI COMUNIST

DIN NORVEGIATineretul M.P.L.A. (Mișcarea Populară pentru Eliberarea An- golei) este reprezentat la Congresul U.T.C. de Afonso Van
Dunen, conducător al organizației. La sosire au fost de față membri ai Biroului C.C. al U.T.C. A sosit în Capitală Auchinson Ragnar, secretar al Tineretului Comunist din Norvegia. La so sire a fost întîmpinat de membri ai Biroului C.C. al U.T.C., activiști ai C.C. al U.T.C.
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