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A doua zi a lucrărilor

Ion 
secretarul 
al I.A.S. 

a Brăilei, 
la Liceul

UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

' (

•vw- mputemlciții ti- 
|| neretulul patriei 

I noastre, întruniți 
I în Congresul al 

JL IX-lea al U.T.C., 
au continuat vi* 

nerf, cea de-a doua zi a lu
crărilor, dezbaterile pe margi
nea documentelor expuse în 
cadrul acestui înalt forum al 
tinereții.

In prima parte • ședinței 
au luat cuvîntul tovarășii Mil- 
tiade Boborodea, inginer chi
mist, secretarul Comitetului 
coordonator U.T.C. la Com
binatul petrochimio din Pi* 
tești. Andrei Fabian, prim-se
cretar al Comitetului județean 
Harghita al U.T.C., Anton 
Carpinschi, asistent universi
tar, președintele Consiliului 
Uniunii Asociațiilor studen
țești din centrul universitar 
Iași, Ion Comeanu, țăran coo
perator, secretar al organiza
ției de bază U.T.C. la Coo
perativa agricolă de producție 
Cobadin, județul Constanța, 
Silvia Ene, profesoară la 
Școala generală din comuna 
Movilița, județul Ilfov, Vasile 
Ruso, miner la Exploatarea 
minieră Aninoasa, căpitan de 
rangul III George Petre, se
cretar adjunct al Consiliului 
Politie Superior al Armatei, 
Mircea Malița, ministrul învă- 
țămîntului.

Cei peste 2000 de delegați 
și invitați au fost martorii n-

nei mișcătoare întîlnîri cucei 
mai mici cetățeni ai țării 
noastre, purtătorii cravatelor 
purpurii. In sunetele trompe
telor și tobelor pionierești, 
sute de copii au inundat din 
toate colțurile sala, aducînd cu 
ei tumultoasă voioșie, grație 
și exuberanță. De la tribuna 
Congresului un grup de pio
nieri face să răsune prin gla
sul lor cristalin un vibrant

salut adus fraților lor mai 
mari, uteciștii. Ei au exprimat 
cu însuflețire dragostea și re
cunoștința față de partid, pa
trie și popor, hotărîrea de a 
continua eroicele tradiții de 
muncă și de luptă ale uteciști- 
lor, care, în numele idealului 
de libertate, au înfruntat cu 
eroism teroarea regimului 
burghezo-moșieresc, iar după 
eliberarea patriei au înscris în 
analele construcției socialiste 
bogate pagini de muncă în
flăcărată. însoțiți de puternice 
aplauze, pionierii au urcat 
apoi la tribună, unde au ofe
rit flori conducătorilor de 
partid și de stat, celorlalți 
membri ai prezidiului, invi-

ÎNSEMNĂRI DIN 
SALA 

CONGRESULUI

Tncfl o dată, atitudinea 
politică angajată, sinceră ți 
deschisă, demonstrată cu 
prisosință de fiecare Inter
venție de la Tribuna celui 
de-al IX-lea Congres al 
U.T.C., a dezvăluit, fără 
putință de tăgadă, virtuțile 
dialogului colectiv, dar, 
mai presus de orice, a 
înscris cu temeinică îndrep
tățire, ca o dominantă fi
rească ți necesară, chema
rea viitorului.

A afirma că la tribuna 
Congresului țl-a spus eu- 
vtntul Viitorul este poate o 
metaforă'— o metaforă to- 
tuți de vibrație romantică 
și de emoționantă ome
nie — dar dincolo de me
taforă, mal importantă de- 
cit ea, este realitatea con
cretă a acestei deplin jus
tificate figuri de stil care, 
în cazul de față, nu încear
că să transfigureze poetic 
adevărul comunicat, ci îl 
reflectă, ca o oglindă fide
lă, la dimenslunile-i fl- 
rețtl.

Pentru că, invariabil, fle
care intervenție tn dezba
terile Congresului a căutat 
să descifreze, cu matură 
responsabilitate și încre
dere, o parte din ceea ce 
va fi, practic, viața și mun
ca de viitor a tinerilor, a 
activității organizației lor 
revoluționare. Și nu este 
ad vorba de un viitor 
„simbolic", nedefinit tn 
timp, ci — suprem atașa
ment — de viitorul ime
diat. Un viitor care, reflec- 
ttnd dorința plină de pasiu
ne și răspundere civică a 
tinerilor de a da neîntîrziat 
viață prețioaselor indica
ții ale tovarășului Nicolae

C. STOICTU 
PETRE DRAGU

'Continuare tn pag. a VIIl-a)

taților șl oaspeților sosiți din 
toate colțurile lumii.

In continuarea lucrărilor 
Congresului, tovarășul Gheor
ghe Stoica, secretar al C.C. 
al U.T.C., a expus raportul cu 
privire la Proiectul Statutului 
U.T.C.

La dezbaterile pe marginea 
documentelor prezentate au 
mai luat cuvlntul tovarășii 
Gheorghe Niculescu, inginer

Marcu, operator chimist, se
cretarul Comitetului U.T.C. 
de la Uzina de fibre sintetica 
din Săvinești, Constantin Ho- 
robeț, prim-secretar al Comi
tetului județean Vaslui al 
U.T.C., Vasile Tomescu, se
cretar al Uniunii Compozito
rilor din România.

în cadrul dezbaterilor din 
ședința de după-amiază au 
luat cuvîntul Ștefan Rab,

agronom, locțiitor de secre
tar U.T.C. al Comitetului co
munal Stoicănești, județul 
Olt, Ilarie Munteanu, prim- 
secretar al Comitetului muni
cipal Sibiu al U.T.C., 
Grecu, tehnician, 
Comitetului U.T.C. 
din Insula Mare 
Doina Ciofu, elevă 
„Gheorghe Lazăr" din Bucu
rești, secretara Comitetului 
U.T.C., Constantin Șerban, 
secretar al Comitetului U.T.C. 
din portul Constanța, Ion 
Dragu, maistru, secretar al 
Comitetului U.T.C. al Fabricii 
de mașini-unelte și agregate 
din București, Mihail Frank, 
lăcătuș la întreprinderea „Ba
lanța" din Sibiu, Nicolae

prim-secretar al Comitetului 
județean Covasna al U.TC., 
Anca Pătrașcu. elevă la Li
ceul nr. 3 din Craiova, mem
bră a Comitetului U.T.C., 
scriitorul Alexandru Ivasiuc, 
Ion Cușnir, inginer, secretar 
al Comitetului U.T.C. al 
Combinatului de celuloză și 
liîrtie Suceava, Marian Do* 
brin, inginer, membra al Bi
roului organizației U.T.C. pe 
secție la Uzina „Tractonil"- 
Brașov, Natalia Caraiman, 
muncitoare zootehnistă, se
cretara organizației U.T.C. de 
la I.A.S. „Avicola" — Bacău, 
Virgil Almășanu, vicepreședin
te al Uniunii Artiștilor Plas
tici, Pavel Valentin, secretar 
al Comitetului județean Tul-

cea al U.T.C., și Gheorghe 
Popescu, secretar al Comite
tului U.T.C. la Combinatul 
de exploatare și industriali
zare a lemnului Tg. Jiu.

In cea de-a doua zi a lu
crărilor Congresului au adus 
mesaje de salut Milutin Vu- 
kasinovici, secretar al Confe
rinței Uniunii Tineretului din 
R.S.F. Iugoslavia, Bordini 
Gianpietro, membru al Di
recției Federației Tineretului 
Comunist din Italia, Dușan 
Ulcak, președintele Uniunii 
Internaționale a Studenților, 
Juan Gregorich Sanchez, 
membru al Biroului Național 
al Uniunii Tinerilor Comu
niști din Cuba, Marc Som- 
ville, reprezentantul Tinere
tului Comunist din Belgia, 
Focze Lajos, secretar al Co
mitetului Central al Uniu
nii Tineretului Comunist din 
R P. Ungară, Raphael Bene- 
dito Maguni, reprezentantul 
tineretului Frontului de Eli
berare din Mozambic (Fre- 
limo), Ricardo Lombardo, 
reprezentantul Tineretului Co
munist din Republica Domi
nicană, Andrzej Majkowski, 
vicepreședinte al Uniunii Ti
neretului Socialist din R. P. 
Polonă, Akira Ovama, mem
bru al Comitetului Perma
nent al C.C. al Ligii Tinere
tului Democrat din Japonia,

Moment emoționant în timpul luerârilor Congresului i salutul pionierilor
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• Raportul privind îmbuna-
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Vineri, 19 februarie a.c., s-au 
desfășurat la București lucrările 
Plenarei Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate germană 
din Republica Socialistă Româ
nia. La Plenară au participat to
varășii : Nicolae Ceaușescu, Ma
nea Mănescu, Ilie Verdeț, Du
mitru Popescu, Leonte Răutu, 
Mihai Gere.

Au participat, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R., mi
niștri, conducători ai unor insti
tuții centrale și organizații ob
ștești, redactori șefi ai presei 
centrale, invitați din rîndul 
populației de naționalitate ger
mană din 11 județe și din Ca
pitală, precum și reprezentanți 
ai Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară.

Plenara a avut Ia ordinea da 
zi:

1) Informarea Biroului Consi
liului oamenilor muncii de na
ționalitate germană cu privire la 
activitatea desfășurată pînă în 
prezent.

2) Probleme organizatorice.
Lucrările au fost deschise de 

tovarășul Richard Winter, mem
bra supleant al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. a! P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului' județean 
Sibiu al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate germană.

Informarea a fost 
de tovarășul Eduard 
ger, membru al C.C.
al Consiliului de Stat, președin
tele Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate germană.

La discuții au luat parte to
varășii Nikolaus Berwanger, pre
ședintele Consiliului județean 
Timiș al oamenilor muncii de na
ționalitate germană, redactor șef 
al ziarului „Neue Banater Zei
tung", Franz Storch, consilier la 
Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă, redactor-șef al re
vistei „Volk und Kultur", Ewalt 
Zweier, redactor-șef al ziarului 
„Hermannstădter Zeitung" din 
Sibiu, Johanna Henning, director 
adjunct al Liceului nr. 21 cu 
limba de predare germană din 
București, Emil Speli, președin
tele Consiliului județean Brașov 
al oamenilor muncii de naționa
litate germană, inginer șef la 
Trustul de Construcții nr. 5 — 
Brașov, Anton Breitenhofer, 
membru al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului oameni
lor muncii de naționalitate ger
mană, redactor șef al ziarului 
„Neuer Weg“, Anton Pilasch, 
maistru la Uzina constructoare

prezentată 
Eisenbur- 
al P.C.R.,

de mașini din Reșița, Paul Schu
ster, vicepreședinte al Consiliului 
oamenilor muncii de naționalitate 
germană, redactor la revista 
„Neue Literatur", scriitor, Willy 
Heinz, secretar al Comitetului da 
partid din comuna Teremia 
Mare, județul Timiș, Emst Hau
ler, profesor la Liceul „Mihail 
Eminescu" din Satu Mare, Hed- 
wiga Hauser, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., redactor șef la 
Editura „Kriterion", Hans Hugel, 
strungar la Fabrica „Nicovala" 
din Sighișoara, și Rudolf Rosier, 
președintele Consiliului județean 
Bistrija-Năsăud al oamenilor 
muncii de naționalitate germană, 
inginer la Inspectoratul silvio 
județean.

In încheierea dezbaterilor a 
luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat.

La punctul 2 al ordinii de zi, 
au fost cooptați ca membri ai 
Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate germană tovarășii 
Johann Stolz, președinte al Con
siliului popular comunal Jidvei, 
județul Alba, Georg Gubesch, 
maistru tîmplar la Industria lo
cală — Bistrița, Mihai Schuster, 
pensionar din municipiul Brașov, 
Emil Speli, președintele Consi
liului județean Brașov al oame
nilor muncii de naționalitate 
germană, inginer șef la Trustul 
de Construcții nr. 5 — Brașov, 
Roland Christian!, vicepreședinte 
al Consiliului popular orășenesc 
Rupea, județul Brașov, Alois 
Kloth, activist al Comitetului 
municipal Reșița al P.C.R., Wil
helm Fritsch, profesor la Liceul 
din Anina, Caraș-Severin, Hel
muth Bemer, director adjunct al 
Școlii generale nr. 1 din Vișeul 
de Sus, județul Maramureș, Her-

mann Baier, director adjunct al 
Liceului nr. 1 din Sighișoara, 
Emst Hauler, profesor la Liceul 
„Mihail Eminescu" din Satu 
Mare, Maria Mayer, Învățătoare 
la Școala generală din comuna 
Petrești, județul Satu Mare, 
Heinrich Sitzler, președintele 
Consiliului județean Sibiu al oa
menilor muncii de naționalitate 
germană, inspector șef la Inspec
toratul școlar județean, Bruno 
Wurtz, directorul Teatrului ger
man de stat din Timișoara, Mi
chael Gimpel, maistru la uzina 
„Tehnometal" din Timișoara, 
Franz" Storch, consilier la Comi
tetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, redactor șef al revistei 
„Volk und Kultur" și Hans Lieb- 
hardt, redactor șef adjunct la 
Televiziunea Română.

In Biroul Consiliului au fost 
cooptați tovarășii Johann Maldet, 
președintele Consiliului județean 
Caraș-Severin al oamenilor mun
cii de naționalitate germană, vi
cepreședinte al Consiliului popu
lar județean, deputat în Marea 
Adunare Națională, Nikolaus 
Berwanger, președintele Consi
liului județean Timiș al oame
nilor muncii de naționalitate 
germană, redactor șef al ziaru
lui „Neue Banater Zeitung", 
Georg Scherg, scriitor, conferen
țiar universitar la catedra de 
limbă și literatură germană de la 
Facultatea de filologie din Sibiu, 
și Hans Wellmann, președintele 
Consiliului județean Mureș al 
oamenilor muncii de naționali
tate germană, director al Liceu
lui nr. 2 din Sighișoara, deputat 
în Marea Adunare Națională.

Dezbaterile din plenară și eu- 
vîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu vor fi date publici
tății.

(Agerpres)

DE ACREDITARE PREȘEDINTELUI

Pe adresa marelui 
forum al tinereții
Telegrame

de colective

adresate de

de tineri

adresă au înO singură direcție, o singură 
aceste zile gîndurile milioanelor de tineri din 
țara noastră. Ele se îndreaptă cu încredere și 
cu viu interes spre locul în care se desfășoară 
lucrările celui de-al IX-lea Congres al U.T.C. 
Materializate în cuvinte, aceste gînduri îm
bracă, în formulările concise ale telegramelor, 
o mare varietate de fapte și angajamente prin 
care generația tînără cinstește marele său fo
rum de la București. Un peisaj cu nenumărate 
nuanțe, pe care o încercare de a-1 reproduce 
nu izbutește decît să sugereze în parte at
mosfera de entuziasm și hărnicie ce se degajă 
din fiecare rînd al mesajelor.

în mod firesc, cele dinții gînduri și calde 
cuvinte de recunoștință se îndreaptă spre se
cretarul general al partidului, „cel mai iubit 
și devotat fiu al poporului nostru", al cărui 
cuvînt de salut rostit de la tribuna Congresu
lui ..a fost ascultat eu emoție și adine interes 
și aici, în nordul țării" — duDă cum mărtu
risește telegrama trimisă de Comitetul jude
țean U T.C. Maramureș — ale cărui aprecieri 
„la adresa activității tineretului patriei ne

organizații U. T, C

din intreaga țară _
umplu inimile de bucurie și de mîndrie pa
triotică" — după cum glăsuiesc nenumărate 
altele.

In mod tot atît de firesc, acest mare eve
niment în viața tinerei generații este, în ace
lași timp, un prilej de a le aduce la cunoștință 
reprezentanților săi ultimele succese obținute 
în fiecare colț al țării, de a-i închina cele mai 
bune fapte de muncă ale colectivelor de ute- 
ciști. „Raportăm Congresului" — acesta este 
titlul sub care ar putea fi adunate într-un 
uriaș mănunchi al hărniciei toate veștile care 
sosesc fără încetare din Moldova sau de la 
Timiș, din Oltenia sau din Bărăgan. „De Ia 
începutul anului pînă în prezent minerii noștri 
au extras peste plan 12 400 tone de cărbune, 
din dorința de a întîmpina lucrările Congre
sului nostru cu noi și însemnate succese în 
muncă" — se afirmă în telegrama semnată 
de comitetul U.T.C. al Minei Lupeni ; „Vă 
închinăm cele peste 2 milioane kwh energie 
electrică produsă astăzi, în ziua deschiderii

(Continuare tn pag. a VllI-a)

'AMBASADORUL REPUBLICII

ISLAMICE MAURITANIA
Președintele Consiliului de Stat, 

tovarășul Nicolae Ceausescu, a 
primit în ziua de 19 februarie 
a.c. pe Abdallahi Ould Sidva, 
care si-a prezentat scrisorile de 
acreditare ca ambasador extraor
dinar si plenipotențiar al Repu
blicii Islamice Mauritania în țara 
noastră.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ambasado
rul Republicii Tslamice Maurita
nia au rostit cuvîntări.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu, a 
avut o convorbire cordială cu am
basadorul Abdallahi Ould Sidya.

La ceremonia prezentării scri
sorilor și la convorbire au parti
cipat Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat, și Geor
ge Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

AMBASADORUL REPUBLICII ZAMBIA
In ziua de 19 februarie 1971, 

președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit pe Paul John Firmino Lu
saka, care și-a prezentat scriso
rile de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Zambia în 
Republica Socialistă România.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ambasado
rul Republicii Zambia au rostit 
euvîntăii.

După prezentarea scrisorilor d<s 
acreditare, președintele Consiliu
lui de Stat al României, Nicolas 
Ceaușescu, a avut o convorbire 
cu ambasadorul Paul John Fir- 
mino Lusaka, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor si la convorbire au 
participat Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, șl 
George Macovescu, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor «xterna.I
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Salutul reprezentantului 
Tineretului patriotic din Laos,

Thonglay Komsnasith

Salutul reprezentantului
F. U. N. K. din Cambodgia,

Yim Nollis

Subliniind participarea pen
tru prima oară a organizației 
sale la un congres al U.T.C. 
din România, vorbitorul a 
spus : Ca mesageri ai senti
mentelor de prietenie ale ti
neretului din Laos, permiteți- 
ne să adresăm salutul nostru 
frățesc Uniunii Tineretului Co
munist din România și cu a- 
ceastă ocazie salutul nostru cel 
mai respectuos eminenților 
conducători ai Partidului Co
munist și ai Guvernului Repu
blicii Socialiste România.

Condusă de Partidul Comu
nist Român, Uniunea Tinere
tului Comunist este pătrunsă 
de patriotism, de spirit de sa
crificiu, de dragoste pentru 
socialism și muncă. Este evi
dent că acest Congres reflectă 
strălucitoarele succese ale 
tineretului român, contribuția 
sa la construirea socialismu
lui, pentru apărarea patriei, 
la progresul societății române, 
succese care sînt o contribuție 
la întărirea întregii comuni
tăți socialiste, la sprijinirea 
mișcărilor de eliberare națio
nală, la apărarea păcii și 
securității în Europa și în lu
mea întreagă.

Tineretul Patriotic din Laos 
consideră aceste succese ca 
fiind ale sale și este fericit să 
învețe din experiența lui.

După cum se știe, de mulți 
ani, imperialiștii americani 
nu au încetat războiul de a- 
gresiune în Laos, merglpd din 
escaladă în escaladă. Cu cit 
iuteră mai multe înfrîngeți, 
cu atît încearcă să extindă 
mai mult războiul.

Vorbitorul a amintit acțiu

Salutul reprezentantului

Uniunii Tineretului Muncitoresc
Socialist din R. P. D. Coreeană,

Kim Zang Suk

Dați-jm voie să vă exprim 
mai îrnii bucuria noastră de 
a putea participa Ia cel de-al 
IX-lea Congres al Uniunii Ti
neretului Comunist din Româ
nia, Congres care constituie 
un eveniment de mare impor
tanță în viața tineretului ro
mân.

In prezent, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, 
în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. poporul și tinere
tul român duc o luptă plină 
de abnegație pentru îndepli
nirea cu succes a sarcinilor 
programatice, trasate de cel 
de-al X-lea Congres al parti
dului. înfăptuirea rodnică a 
acestor sarcini va asigura con
solidarea pe mai departe a pu
terii economice a României 
socialiste, precum și ridicarea 
la un nivel superior a stan
dardului de viață al poporului 
român.

Urăm din adîncul inimii po
porului și tineretului român 
să obțină succese și mai mari 
în opera de făurire a societă
ții socialiste multilateral dez
voltate

Prezentînd apoi preocupările 
actuale ale tineretului R.P.D. 
Coreene, vorbitoarea a subliniat 
însuflețirea cu care tinerii, 
alături de întregul popor, 

nile agresive ale S.U.A. în 
Laos, relatînd pe larg despre 
bombardamentele masive, des
pre folosirea produselor chi
mice și toxice, care provoacă 
grele suferințe poporului lao
țian. Apoi, reprezentantul Ti
neretului Patriotic din Laos a 
arătat că Ia 8 februarie 1971, 
după ce au căutat mai multe 
zile să camufleze scopurile 
lor, încercînd să nege faptele, 
americanii au anunțat că au 
deschis o operație de largă 
anvergură împotriva Laosului. 
Ei au mobilizat o importantă 
forță, în jur de 30 000 oameni, 
cuprinzînd unități de para- 
șutiști, comandouri saigoneze, 
artilerie, infanterie tailande- 
ză, aproape 10 000 soldați a- 
mericani motorizați, care blin
date pentru a ataca împreună 
cu trupele de la Vientiane zo
nele eliberate ale Laosului.

Declarația din 4 februarie 
1971 a Comitetului Central 
al Frontului Patriotic Laoțian 
a menționat clar : „Cu această 
aventură militară, imperialiș
tii americani au intensificat, 
evident, războiul de agresiune 
contra Laosului și a celorlalte 
țări din Indochina, urmînd un 
plan calculat cu mult timp 
înainte. Este Vorba de sabota
rea acordurilor de la Geneva 
din 1962, de o grosolană încăl
care a independenței și neu
tralității Laosului, creînd o si
tuație foarte periculoasă și o 
gravă amenințare la securita
tea Asiei de sud-est. Aceasta 
este o nouă provocare împo
triva poporului laoțian, a po
poarelor frățești ale Indochi- 
nei și a popoarelor dornice de 
pace și dreptate din lume“.

In lupta grea pe care o du
cem — a spus în încheiere 
vorbitorul — Tineretul Patrio
tic din Laos nu se simte izo
lat. El este sprijinit și ajutat 
constant de Uniunea Tinere
tului Comunist din România, 
de tineretul din țările socia
liste și de popoarele dornice 
de pace și dreptate în lume. 
Tineretul patriotic și poporul 
laoțian apreciază în mod deo
sebit această frățească solida
ritate'. Fie ca prietenia fră
țească dintre U.T.C. "dțn 
România și Tineretul Patrio
tic din Laos să se întărească 
neîncetat. • 

muncesc pentru a da viață 
programului elaborat de cel 
de-al V-lea Congres al Parti
dului Muncii din Coreea, pen
tru a înfăptui sarcinile pri
mului an al planului șesenal.

însuflețiți de succesele reali
zate în partea de nord a Re
publicii, a arătat în continua
re vorbitoarea, revoluționarii 
și tinerii patrioți din Coreea 
de sud duc o luptă dîrză îm
potriva ocupației imperialiste 
americane și a clicii mario
netă a lui Pak Cijan Hi, pen
tru libertăți democratice, in
dependență națională și unifi
carea patriei.

Imperialiștii americani tre
buie să se retragă neîntîrziat 
din Coreea de sud, iar unifica
rea Coreei trebuie să fie reali
zată de către poporul coreean 
însuși, în mod independent și 
pașnic, pe o bază democratică, 

Profitînd de această ocazie, 
în numele întregului tineret 
coreean, aș vrea să exprim, 
din adîncul inimii, mulțumiri 
poporului și tineretului român 
care sînt solidari și sprijină 
lupta poporului și tineretului 
coreean pentru alungarea din 
Coreea de sud a trupelor agre
soare ale imperialismului a- 
merican, pentru realizarea in
dependentă și pașnică a uni
ficării patriei.

Tineretul coreean — a arătat 
apoi vorbitoarea — își mani
festă solidaritatea deplină cu 
lupta, popoarelor Indochinei 
împotriva agresiunii america
ne, cu lupta popoarelor pentru 
democrație, libertate și inde
pendență națională, împotriva 
imperialismului american.

Tineretul coreean, care pre
țuiește prietenia și solidarita
tea cu tineretul țărilor socia
liste, este convins că prietenia 
și solidaritatea între tineretul 
coreean și cel român se vor 
dezvolta și întări continuu și 
în viitor.

în numele Tineretului 
F.U.N.K. și în numele meu per
sonal, prezint tuturor celor pre- 
zenți aici calde și frățești sa
lutări. Să-mi fie permis să 
exprim încă o dată mulțumirea 
poporului khmer față de po
porul român și de guvernul ro
mân, de a fi fost printre pri
mele țări care au recunoscut 
Guvernul Regal de Unitate 
Națională din Cambodgia a- 
flat sub egida Frontului Unit 
Naționtal prezidat de Sam- 
dech Norodom Sianuk, șeful 
statului cambodgian.

Vorbitorul s-a referit apoi la 
lovitura militară de la 18 mar
tie 1970, la instalarea regimu
lui dictatorial Lon Noi — Sirik 
Matak — Song Ngoc Thanh, la 
încălcarea independenței și 
neutralității Cambodgiei, la 
invadarea teritoriului cambod
gian de către trupele agresoa
re americano-saigoneze. Rele- 
vînd fărădelegile comise de 
agresori în țara sa, vorbitorul a 
arătat că poporul, tineretul si 
forțele Armatei Populare de 
Eliberare sînt hotărîte să lupte 
pînă la victoria totală sub stea
gul F.U.N.K.

în continuare vorbitorul a 
spus :

La ora actuală poporul 
khmer și forțele Armatei Popu
lare de Eliberare au eliberat 
importante regiuni care însu
mează în total 70 la sută din 
teritoriul național, incluzînd 
provinciile Kratie, Mondulkiri, 
Rattanakiri, Stang Treng, 
Preah Vihear și, de curînd, 
Oddor Meanchey, Samrong și 
multe alte localități care gru
pează în total aproape 4 mili
oane de locuitori.

în aceste regiuni eliberate, 
comitete ale oragnizației

Salutul reprezentantului Uniunii
Tineretului Comunist din Spania,

Isabel Gutierrez
De la această tribună mul

țumim, în numele Uniunii Ti
neretului Comunist din Spa
nia, Uniuni}. Țineretului Co
munist din România pentru 
i^Vîtâțîa de a participa la cel 
de-al IX-lea Congres al său și 
îi dorim multe succese în 
munca sa.

Vorbitoarea s-a referit pe 
larg la actuala situație din 
Spania. După 30 de ani de 
franchism, marcați prin repre
siune, poporul nostru este în 
ofensivă.

în timpul acestor ultime 
luni, cu odiosul „proces de la 
Burgos" mișcarea de mase a 
atins un nivel de conștiință 
politică și combativitate ne- 
maiîntîlnite de la războiul ci
vil : greva generală în Țara 
Bascilor (în fabrici, porturi, 
comerț, bănci, cinematografe), 
manifestații în diverse provin
cii, ciocniri violente cu forțele 
armate soldate cu morți și ră
niți,' universitățile în grevă; 
40.000 de elevi între 12 și 16 ani 
în grevă în Euzkadi, 300 inte
lectuali închiși în Monserrat, 
care redactează și semnează 
un document cerînd libertăți 
politice, drepturi de exprimare 
și asociere.

Prin nivelul său de conștiin
ță și combativitate, tineretul 
spaniol a stat și stă în pri
mele rînduri ale luptei anti- 
franchiste. Sub presiunea va
lului larg al luptei populare, 
regimul dictatorial pierde me
reu mai mult controlul asupra 
forțelor sale tradiționale. In 
armată s-a creat pentru prima 
dată o ruptură. Armata a în
cetat să mai fie un bloc unit. 
O parte și-a arătat dezacordul 
cu rolul polițienesc care i se 
atribuie. Documente semnate

Salutul reprezentantului
Uniunii Tineretului Muncitor

„Ho Și Min" din R. D. Vietnam,
Nguyen Thanh Duong

După ce a adus Congresu
lui, întregului tineret român, 
un salut frățesc, călduros din 
partea celor 2 600 000 membri 
ai Uniunii Tineretului Mun

F.U.N.K. sînt alese de populație 
la nivel de sat, de comună, de 
district și de provincie. Con
form programului politic al 
F.U.N.K. puterea populară ast
fel instaurată garantează liber
tățile democratice maselor 
populare și dirijează lupta pen
tru libertate națională.

Frontul Unit Național și For
țele sale Armate Populare de 
Eliberare obțin victorii asupra 
imperialismului american și a 
valeților săi Lon Noi — Sirik 
Matak — Song Ngoc Than.

Pe plan internațional — a 
spus în continuare vorbitorul— 
lupta poporului khmer sub 
conducerea F.U.N.K. și a Gu
vernului Regal de Unitate Na
țională beneficiază de sprijinul 
și de solidaritatea activă a po
poarelor din țările socialiste, a 
popoarelor iubitoare de pace, 
precum și ale tuturor organi
zațiilor progresiste, inclusiv 
cele ale tineretului din lumea 
întreagă.

Imperialiștii americani vor
besc în acest moment de pace, 
în timp ce ei extind războiul 
în toată Indochina, intensifică 
bombardamentele în Vietna
mul de nord. Recent au inva
dat în mod barbar Laosul și 
amenință de a invada Repu
blica Democrată Vietnam.

însă popoarele khmer, lao
țian și vietnamez nu permit ca 
imperialismul american să-și 
realizeze planurile lui agresive.

La Conferința la nivel înalt 
din luna aprilie 1970, cele trei 
popoare din Indochina au hotă- 
rît să-și acorde ajutor mutual 
conform dorinței fiecărei țări și 
să lupte pînă la victoria totală, 
pentru eliberarea lor națională 
și pacea în această parte a lu
mii și în lumea întreagă.

de cîteva sute de ofițeri au 
circulat arătînd nemulțumirea 
existentă în rîndurile unei 
păi-ți a armatei.

Astăzi, noul echilibru de 
forțe existent în Spania cere 
mai mult ca niciodată concre
tizarea Pactului de Libertate. 
Acest Pact, semnat de toate 
forțele reprezentative anti- 
franchiste, începînd cu clasa 
muncitoare și terminînd cu 
diverse pături ale burgheziei 
anti-monopoliste, a fost creat 
pe asemenea baze largi cum 
sînt : stabilirea unui guvern 
de largă coaliție care să se an
gajeze în decretarea libertăți
lor politice, de presă, de aso
ciere, de întîlnire și liberta
tea cuvîntului ; amnistie pen
tru toți deținuți! și exilați! 
politico-sociali ; convocarea a- 
legerilor constituante. Aceasta 
ar oferi o ieșire din situația 
creată de cei 30 de ani de 
franchism.

Noi considerăm că această 
luptă pentru libertate și de
mocrație pe care o purtăm 
este cea mai de seamă contri
buție pe care o aducem la miș
carea progresistă și revolu
ționară internațională.

Vorbitoarea a spus mai de
parte : Susținem cu toată ener
gia noastră îndrăzneață luptă 
a popoarelor din Peninsula 
Indochineză împotriva agreso
rilor americani, popoare care 
sînt pentru întreaga lume un 
exemplu de combativitate și 
abnegație. în fața acestei si
tuații, unitatea celor 14 țări 
socialiste ar fi o contribuție 
inestimabilă pentru libertatea 
popoarelor din Indochina, ac- 
celerînd retragerea trupelor a- 
mericane din Vietnam, Cam
bodgia și Laos.

citor „Ho Și Min“, vorbitorul 
a înfățișat apoi actuala etapă 
a luptei eroice a poporului 
vietnamez împotriva agresiu
nii americane. Planul de 
„viet.namizare" a războiului — 
a subliniat vorbitorul — este 
de fapt un plan de prelungire 
și extindere a războiului. A- 
gresiunea americană în Cam
bodgia și Laos a arătat că 
imperialiștii americani doresc 
să extindă agresiunea în în
treaga Indochină. în fața noii 
sfidări, poporul și tineretul din 
R. D. Vietnam nu au altă cale 
decît aceea de a continua cu 
perseverență și tărie lupta 
alături de poporul și tineretul 
din Vietnamul de sud, alături 
de popoarele și tineretul din 
Laos și Cambodgia pînă la 

victoria finală, pentru dreptul 
sfînt la autodeterminare.

Tineretul vietnamez, a re
levat în continuare vorbito
rul, este ferm convins că lupta 
sa împotriva agresorilor ame
ricani va fi victorioasă. Știm 
că imperialiștii cunosc dificul
tăți numeroase și se împot
molesc din ce în ce mai mult 
pe toate fronturile. Noile a- 
venturi militare ale S.U.A. nu 
sînt deloc o dovadă de forță 
ci dimpotrivă nu fac decît să 
sublinieze șubrezenia poziții
lor agresorilor. După zeci de 
ani de război, poporul vietna
mez năzuiește fierbinte spre 
pace, dar pacea pe care o do
rim trebuie să fie o pace 
reală în independență și liber
tate și nu o „Pax America
na" sub dominație neocolonia- 
listă. Poziția în 4 puncte a 
guvernului Republicii Demo
crate Vietnam, soluția globală 
în 10 puncte, precizările în 8 
puncte și declarația din 10 
decembrie 1970 privind înce
tarea focului, a Frontului Na
țional de Eliberare și a Gu
vernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamu
lui de sud au reflectat pe de
plin năzuințele și cerințele 
rezonabile ale poporului viet
namez.

După ce a arătat că agre
sorii americani au sfidat as
pirațiile naționale și dreptu
rile fundamentale ale poporu
lui vietnamez, continuînd și 
lărgind intervenția, vorbitorul 
a arătat că în lupta dîrză îm
potriva invadatorilor tineretul 
Republicii Democrate Vietnam 
și Uniunea Tineretului Mun
citor „Ho Și Min" se angajea

Cuvîntul tovarășului
Miltiade Boborodea 

delegat al organizației județene Argeș

Reprezentantul organizației 
U.T.C. de la Combinatul pe
trochimic din Pitești, cea mai 
tînără unitate de acest fel din 
țară, a înfățișat mai întîi un 
succint tablou al realizărilor 
obținute de tinerii întreprin
derii, alături de toți muncito
rii, al eforturilor lor pentru o 
permanentă perfecționare pro
fesională. Subliniind apoi înda
torirea organizației U.T.C. de 
a îndruma îndeaproape în pro
cesul complicat al formării și 
educării celor mai tineri chi- 
miști, vorbitorul a arătat:

Trebuie să spunem la modul 
cel mai sincer și mai deschis 
că acele cursuri de ridicarea 
calificării pe care periodic le 
inaugurăm în întreprinderile 
noastre — spun inaugurăm, 
pentru că de multe ori ele se 
opresc la prima lecție — ca și 
unele din activitățile specifice 
nouă, cum ar fi olimpiadele pe 
meserii, concursurile ocazio
nale, simpozioanele, nu intră 
suficient în profunzimea as
pectelor teoretice și practice 
ale tehnologiei chimice, nu au 
un caracter de masă, sînt de
seori departe de cerințele pro
ducției curente, formale și 
goale în conținut, Dacă a- 
ceasta este realitatea, dacă sus
ținem că organizația U.T.C. nu 
și-a făcut pînă acum o preo
cupare pe care s-o urmărească 
cu toată atenția și răspunderea 
pînă la finalizare în acest do

Cuvîntul tovarășului Andrei Fabian 
delegat al organizației județene Harghita

însuflețitoarele proiecte ela
borate de partid generează în 
organizațiile U.T.C. din județul 
Harghita inițiative și fapte pe 
măsura creditului acordat ti
nerei generații în toate dome
niile de activitate. Ținîndu-se 
seama de sporirea însemnată a 
numărului de salariați și de 
faptul că aceștia sînt mai ales 
tineri proveniți din mediul ru
ral, activitatea organizațiilor 
U.T.C. s-a orientat îndeosebi 
spre problemele încadrării, 
calificării și perfecționării lor 
în producție.

Acțiunile sînt concepute în 
funcție de realitățile din fie
care întreprindere. In între
prinderile textile unde sînt 
angajați în majoritate tineri 
calificați la locul de muncă, 

ză să acționeze hotărît, cu 
toate forțele, pentru victoria 
totală.

Sîntem conștienți, a subli
niat vorbitorul, de glorioasa 
răspundere ce ne revine în 
lupta împotriva agresorilor a- 
mericani, pentru independența 
și libertatea națiunii vietna
meze, pentru pace în Indochi
na și în lume. In opera sa de 
construire a socialismului și 
în lupta împotriva agresiunii 
americane, pentru salvarea 
națională, poporul și tineretul 
din Vietnam s-au bucurat în
totdeauna de ajutorul și spri
jinul prețios al Partidului 
Comunist, al guvernului, al 
poporului și tineretului din 
Republica Socialistă România. 
Vedem în aceasta o mare în
curajare în lupta noastră.

Cu acest prilej, a încheiat 
vorbitorul, ținem să exprimăm 
recunoștința sinceră a între
gului tineret vietnamez pen
tru sprijinul și ajutorul, în 
spiritul internaționalismului 
proletar, pe care ni-1 acordă 
partidul, guvernul, poporul și 
tineretul din România frățeas
că. Mulțumirile noastre since
re se îndreaptă, de asemenea, 
către Uniunile Tineretului 
Comunist si toți tinerii din 
țările socialiste, către organi
zațiile progresiste și democra
tice de tineret din întreaga 
lume, pentru simpatia și spri
jinul acordat luptei patriotice 
a poporului vietnamez.

Să se întărească și să se 
dezvolte și mai mult prietenia 
frățească și solidaritatea acti
vă între tineretul vietnamez și 
tineretul român !

meniu, consider că prezentul 
Congres al organizației noas
tre va trebui să atribuie Uniu
nii Tineretului Comunist, ca 
pe o sarcină de prim ordin și 
primă urgență, preocuparea 
expresă și răspunderea în mai 
mare măsură față de pregăti
rea profesională multilaterală 
a tineretului, de a găsi cele 
mai specifice forme și modali
tăți, de a sprijini pe fiecare 
tînăr în parte pentru a ține 
pasul cu progresul tehnic, cu 
evoluția dinamică a științei.

Referindu-mă la specificul 
combinatului nostru, trebuie 
să spun că înaltul grad de au
tomatizare a instalațiilor sale, 
rapidele salturi pe care tre
buie să le facem pentru a ne 
menține competitivitatea mon
dială cer organizației U.T.C. o 
intervenție mult mai energică 
pe acest plan al activității cu 
tinerii. Pentru ca ei să-și e- 
xercite cu toată competența 
profesiunea pe care și-au a- 
les-o li se cere un nivel de 
pregătire mult peste nivelul 
mediu, astfel ei nu vor fi 
simpli roboți care apasă pe 
butoane, care sînt străini în 
procesul intim, de fenomenul 
ascuns ce se consumă în inte
riorul instalațiilor. In acest 
sens considerăm că va trebui 
să primim sprijinul ministeru
lui, al institutelor de cercetări, 
să realizăm un cadru propice, 
o bază materială mai adecvată, 
eventual diverse instalații pilot 
pe care să le folosim în școla
rizarea tinerilor la instruirea 
lor practică, la explicarea în 
amănunt a întregului proces 
tehnologic ale producției noas
tre.

în încheiere permiteți-mi să 
vă asigur că organizația U.T.C. 
din combinatul nostru, între
gul efectiv de tineri vor de
pune toate străduințele lor 
pentru a da viață mărețelor 
sarcini pe care partidul ni le-a 
încredințat, ca și sarcinilor ce 
vor decurge din lucrările Con
gresului nostru.

accentul principal a fost pus 
pe inițierea lor în disciplina 
tehnologică și pe cunoașterea 
normelor necesare respectării 
ritmurilor accelerate ale in
dustriei moderne.

Majoritatea angajaților din 
aceste întreprinderi fiind ti
nere fete, trebuie să recunoaș
tem faptul că pînă în prezent 
nu am avut o suficientă preo
cupare pentru ca împreună cu 
conducerile întreprinderilor, 
cu sindicatele să asigurăm 
condițiile unei activități spe
cifice acestei categorii. Defi
ciența se datorează pe de o 
parte experienței noastre in
suficiente și neajunsurilor 
proprii, dar pe de altă parte 
îndrumării prea puțin susți
nute din partea Comitetului 
Central al U.T.C., mai ales în 
acest domeniu.

Constituirea consiliilor pen
tru munca în rîndul fetelor — 
măsură propusă în proiectul 
noului statut, ne va permite 
să sporim preocuparea noas
tră în această direcție, să ne 
aducem mai mult aportul la 
rezolvarea în și prin interme
diul organizației a unor pro
bleme privind integrarea pro
fesională, condițiile de viață 
și de muncă, antrenarea fete
lor în viața de organizație și 
promovarea lor în munci de 
răspundere.

Trăind și muncind laolaltă, 
tinerii români, maghiari și de 

alte naționalități din județul 
nostru — fie că sînt munci
tori, țărani sau intelectuali, își 
dezvoltă tot mai mult colabo
rarea, se cunosc tot mai bine 
prin activități politice, cul
turale, sportive și turistice 
comune.

în contextul preocupărilor 
permanente ale organizației 
noastre — a continuat vorbi
torul — printre mijloacele de 
cultivare a sentimentului pa
triotic se numără prezentarea 
prin multiple forme și mijloa
ce a trecutului de luptă comu

Cuvîntul tovarășului 
Anton Carpinschi

delegat al organizației județene lași

Viața organizațiilor studen
țești — spunea vorbitorul — 
capătă mereu noi valențe prin 
intervenția lor tot mai activă 
șl prin oportunitatea cu care 
participă la aplicarea politicii 
P.C.R. în domeniul învățămîn- 
tului. In acest sens, recenta 
măsură privind creșterea nu
mărului reprezentanților stu
denților în consiliile profeso
rale și în senate constituie una 
din expresiile dezvoltării de
mocratismului în învățămîntul 
superior.

Noi trebuie să desemnăm în 
consilii și în senate studenții 
cei mai buni, cu adevărat re
prezentativi, care să cunoască 
temeinic problematica vieții 
universitare și să exprime 
preocupările și cerințele jus
tificate ale studenților. Tot
odată, să nu pierdem din ve
dere faptul că pentru a rea
liza acest obiectiv, conducerile 
asociațiilor trebuie să cunoască 
temeinic colectivele de stu- 
denți ai căror exponenți sînt.

Practica a dovedit că și în 
cadrul Universității „Al. I. 
Cuza“ din Iași lărgirea demo
cratismului în sensul celor a- 
mintițe a dus, bineînțeles pe 
baza unei mai strînse conlu
crări cu conducerea Universi
tății, la bune rezultate, la o 
mai bună cunoaștere și o ju

Cuvîntul tovarășei Silvia Ene
delegată a organizației județene Ilfov

Deoarece lucrez în învăță- 
mînt, aș dori să mă refer la 
pregătirea și activitatea cadre
lor didactice. Este cunoscut că 
pentru mulți dintre tinerii 
profesori repartizați la catedră 
în școli generale, procesul a- 
comodării, al cunoașterii și 
integrării în viața satului du
rează o perioadă de timp mai 
îndelungată. Tocmai de aceea, 
după o etapă de 3 ani de mun
că și viață în sat, după par
curgerea acestui proces — cu 
gîndul la colegii de mîine — 
consider necesar să afirm că 
Ministerul Invățămîntului și 
U.A.S.R. trebuie să acorde o 
mai mare atenție pregătirii 
practice a viitorilor absol
venți, familiarizării lor încă 
din timpul facultății cu locu
rile de muncă, cu școlile, mai 
ales cu cele din mediul rural.

De-a lungul anilor, învăță
mîntul de specialitate a pre
gătit un număr mare de ca
dre didactice — adaugă vor
bitoarea. Dar nu toți absol
venții au înțeles să răspundă

Cuvîntul tovarășului Vasile Rusu
delegat al organizației județene Hunedoara

Vin din Valea Jiului și am 
convingerea că tinerii care 
m-au trimis să-i reprezint la 

nă, reliefînd în același timp 
mărețele realizări din anii so
cialismului.

Popularizarea realizărilor •- 
conomice și social-cultural* 
ale țării și ale județului, îngri
jirea monumentelor istorice și 
a caselor memoriale, excursi
ile tematice, sînt tot atîtea for
me de activitate pe care le fo
losim pentru a oferi tuturor 
tinerilor posibilitatea să cu
noască lupta poporului român 
și a naționalităților conlocui
toare pentru victoria idealuri
lor comune.

dicioasă valorificare a resur
selor noastre.

In continuare, vorbitorul ■ 
spus : informarea largă a stu
denților asupra diverselor as
pecte ale politicii interne și ex
terne a partidului și statului 
nostru, asupra problemelor fi
lozofice și ideologice, asupra 
evenimentelor care frămîntă 
lumea contemporană, sînt rea
lizate in acțiunile asociațiilor 
din Universitatea noastră 
printr-o gamă foarte variată, 
bogată de forme vii ale mun
cii politico-ideologice. Amin
tesc între altele : dezbaterile, 
informările politice, cercurile 
teoretice, cluburile actualități
lor, revistele studențești, se- 
minariile și colocviile politico- 
ideologice. Acestea din urmă 
ajunse la nivel național, au că
pătat de acum o frumoasă tra
diție, vrednice de amintit fiind 
reușitele din anii 1969—1970, 
de la București, Cluj, Iași. Ar 
fi utilă organizarea unor întîl- 
niri mai frecvente ale cadrelor 
de conducere cu studenții, în 
cadrul cărora să se răspundă 
la întrebările studenților, 
să se înfățișeze preocupările 
de ordin economic, social și 
cultural ale celor care răspund 
de bunul mers al activității. 
De asemenea, pe linia promo
vării unui învățămint modern, 
a strîngerii legăturilor dintre 
cercetarea științifică și învă- 
țămînt credem că este necesar 
să organizăm întîlniri ale stu
denților cu cadre didactice și 
specialiști care participă la re
uniuni științifice internaționa
le, la schimburi de experien
ță și stagii de specializare în 
străinătate, pentru a împărtă
și din cunoștințele lor, a in
forma asupra curentelor și 
confruntărilor de idei din lu
mea contemoprană.

Tocmai pe baza formării 
convingerilor politice și ideo
logice studențimea se alătură 
întregului popor la edificarea 
socialistă a țării.

așa cum se cuvine nobilei sar
cini încredințate, nu toți se 
prezintă la posturile unde au 
primit repartizare, pentru a 
profesa meseria pe care, la 
urma urmei, singuri și-au a- 
les-o. Există încă școli unde 
funcționează cadre necalifica
te. De ce această fugă a absol
venților de mediul rural ? De 
ce se tolerează prezența unor 
aboslvenți în București sau în 
alte orașe ale țării în munci 
sub nivelul lor de pregătire ? 
Iată întrebări la care, nu nu
mai eu, ci mulți, numeroși 
colegi care fac dovada înaltei 
încrederi acordate — așteptăm 
un răspuns.

A milita pentru înfăptuirea 
politicii partidului nostru pre
supune a munci acolo unda 
patria are nevoie de tine, 
unde, prin munca ta de zi cu 
zi, poți să contribui la făuri
rea societății socialiste. In a- 
celași timp, integrarea în viața 
satului presupune datoria de 
a desfășura o bogată activi
tate social-culturală, colabo- 
rînd cu ceilalți intelectuali, 
medici, ingineri, cu organiza
țiile obștești, pentru populari
zarea științei și culturii, pen
tru a aduce o contribuție cît 
mai ridicată la nivelul gene
ral al satului. Fără îndoială că 
reprezentarea U.T.C.-ului în 
consiliile populare, indicație 
dată de secretarul general al 
partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, va consti
tui încă o posibilitate pentru 
dezbaterea șl soluționarea pro
blemelor care preocupă tine
retul, pentru creșterea presti
giului organizației noastre, j

Congresul Uniunii Tineretului 
Comunist sînt prezenți prin 
gînduri și fapte alături de 
noi, cei întruniți aici, la 
București.

Doresc să menționez că așa 
cum le stă bine minerilor, bri
gada pe care o conduc s-a 
străduit să nu dezmintă tra
diția, extrăgînd în ultimul an 
al cincinalului cu aproape 3 
mii tone de cărbune mai mult 
decît ne-a revenit prin plan, 
aducîndu-ne astfel modesta 
contribuție la realizările pe 
întreaga vale. In acest an al 
cincinalului mina noastră, A- 
ninoasa, va trebui să dea o 
producție mai mare decît în

(Continuări tn pag. a Ill-a) j
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anul trecut. Aceasta impune 
din partea noastră, a tuturor, 
o angajare și mai hotărîtă în 
producție, eforturi sporite 
pentru realizarea ei. Din acest 
efort general, o bună parte 
ne revine nouă, tinerilor, ute- 
ciștilor.

O preocupare de seamă a 
organizației U.T.C. a fost re
ducerea fluctuației de cadre, 
permanentizarea tinerilor an
gajați. Pe lingă condițiile de 
muncă și viață, asigurate de 
conducerea minei, au fost gîn- 
dite măsuri care să stimu
leze munca și atașamentul 
noilor angajați față de mese
ria de miner. Comitetul U.T.C. 
a propus conducerii exploată
rii ca tinerii noi să fie repar
tizați pntru acomodare în bri
găzi bune, fqpntașe, pe lîngă 
minerii cu experiență, care 
să le împărtășească cu căl
dură tainele muncii în sub- 

, Lteran, să-i facă să o îndră
gească. Organizația U.T.C. 
s-a ocupat și de condițiile de 
viață ale tinerilor, de modul 
cum își petrec timpul liber.

A existat, de asemenea, o 
preocupare de seamă pentru 
asigurarea unei bune discipli
ne a muncii. La fiecare orga
nizație din cadrul minei exis
tă un caiet de evidență a ab
sențelor nemotivate și sanc

Cuvintul tovarășului Ion Corneanu
delegat al organizației județene Constanța

Ca reprezentant al uteciști- 
lor dintr-o cooperativă agrico
lă fruntașă a județului Cons
tanța — cea din Cobadin — 
vreau să prezint cîteva aspecte 
legate de participarea noastră 
la dezvoltarea și întărirea con
tinuă a cooperativei unde lu
crează 130 de uteciști.

Tlheretul este apreciat în 
cooperativa noastră, iar a- 
eeasta se datorește faptului că 
se află la nivelul sarcinilor 
pe care i le pune în față con
ducerea unității. Participarea 
secretarului comitetului U.T.C. 
la ședințele Consiliului de 
conducere este activă, se face 
cu regularitate, fapt ce asigu
ră în bună măsură legătura 
mai directă între conducerea 
tehnică a unității și comitetul 
U.T.C., cunoașterea probleme
lor ce preocupă și frămîntă 
tineretul, antrenarea mai efi
cientă a acestuia la rezolvarea 
sarcinilor de producție. Am 
încercat up sentiment de ma
re satisfacție și bucurie cînd 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu aceeași profundă cunoaște
re și înțelegere a tineretului a 
dat indicația ca secretarul co
mitetului U.T.C. să participe 
la activitatea consiliului popu
lar comunal. Am certitudinea 
că această măsură va duce la 
creșterea prestigiului U.T.C., 
la o și mai mare răspundere 
a tinerilor pentru dezvoltarea 
satului, a cooperativelor în ca
re lucrăm. A intrat deja în 
practica organizațiilor noas
tre U.T.C. să dezbată în ca
dru propriu sarcinile de plan, 
să-și stabilească angajamente 
proprii și măsuri de îndepli
nire, să participe la ședințele 
generale pe ferme și brigăzi 
unde se prezintă aceste anga
jamente. Cu tinerii care lu

Cuvintul tovarășului Petre George
delegat al organizației județene Constanța

Faptul că an de an, peste 
5O°/o din tinerii militari obțin 
titlul de „militar de frunte" și 
„specialist de clasă" oglindește 
elocvent maturitatea și spiri
tul de răspundere cu care tî- 
năra generație înțelege să-și 
îndeplinească datoria de onoa
re de a se pregăti pentru apă
rarea patriei. Organizațiile 
U.T.C. din armată și-au dove
dit din plin capacitatea lor 
politico-educativă în munca 
pentru antrenarea tinerilor 
militari la efortul general al 
comandanților și organizații
lor de partid pentru tradu
cerea în viață a ordinului Co
mandantului nostru suprem — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
ca toate unitățile să obțină 

țiunilor administrative. Popu
larizarea la gazeta de perete, 
discutarea în adunările gene
rale au avut rezultate bune, 
influențînd întărirea discipli
nei în producție, comportarea 
civilizată în societate și fami
lie. Aolicarea unor forme sti
mulative, sărbătorirea colec
tivă a evenimentelor din viața 
personală, excursiile din ju
deț și prin țară au avut darul 
de a consolida un colectiv 
puternic, bine angrenat în 
mecanismul productiv și so
cial, unit, dominat de senti
mente proprii tineretului nos
tru.

Există însă dorința gene
rală — nu numai a tinerilor 
mineri din Valea Jiului — 
de a se face mai mult în 
ceea ce privește timpul lor li
ber.

Tn încheiere, minerul Vasile 
Rusu a spus :

Stimăm din tot sufletul pe 
oamenii condeiului, pe slujito
rii scenei și filmului, pe toți 
cei care sînt chemați să dea 
glas și formă simțirii întregu
lui popor. Cred însă că este 
necesar ca îndeosebi scriitorii 
tineri să vină mai mult în mij
locul nostru, să discute cu ti
nerii despre literatură și artă, 
iar puntea de legătură dintre 
dumnealor și noi să fie dialo
gul direct, cald „ochi în ochi", 
nu numai prin pagina scrisă 
sau tipărită la București.

crează în zootehnie organizăm 
periodic schimburi de expe
riență, fie la noi, fie în alte 
cooperative fruntașe din ju
deț. Trebuie să se ia măsuri 
pentru a se edita cărți de spe
cialitate, broșuri tehnice ac
cesibile tinerilor de la sate, 
deoarece acestea practic lip
sesc, puținele care există fiind 
învechite, depășite de expe
riența agriculturii actuale, o 
agricultură industrializată pe 
scară din ce în ce mai largă. 
Asemenea probleme ca și alte 
măsuri, indicații de sbluționa- 
re s-au formulat deseori, dar 
măsurile practice întîrzie. Aș
tept cu nerăbdare întâlnirea 
noastră cu tovarășul ministru 
al agriculturii, pentru a vedea 
ce soluții concrete se preco
nizează pentru viitorul imedi
at.

Cită vreme conducătorul 
partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
găsește timpul necesar pentru 
a veni în mijlocul nostru, 
pentru a cunoaște viața și pre
ocupările țărănimii, ale oame
nilor muncii, ar fi de dorit ca 
reprezentanții Ministerului A- 
griculturii, tovarășii din Co
mitetul Central al U.T.C. să 
vină și dînșii mai des printre 
noi, pentru a ne ajuta, pentru 
a se sfătui cu tinerii. Ca să 
nu greșesc trebuie să remarc 
că pe timpul verii județul 
Constanța, mai ales, litora
lul este frecvent vizitat.

Doresc să mai ridic o pro
blemă și anume aceea a or
ganizării fermelor agricole 
școlare, despre care s-a vorbit 
în raport. Această acțiune este 
privită ca bine venită și din 
partea noastră, a cooperativei 
de producție. Ea contribuie 
la cîștigarea mai multor ti
neri din rîndul absolvenților, 
pentru domeniul agriculturii, 
leagă, încă de pe băncile șco
lii, pe elevi de C.A.P., de lo
calitate. Sîntem siguri că pes
te puțin timp vom simți efec
tul în permanentizarea forței 
de muncă, îndeosebi în legu
micultura și zootehnie. De a- 
semenea, colaborarea cu ca
drele didactice, cu elevii ne 
permite să facem unele expe
rimente, schimburi de păreri 
etc. Pentru mine sînt însă de 
neînțeles rezervele unor spe
cialiști din cadrul direcției a- 
gricole referitoare la activi
tatea acestor ferme.

cel puțin calificativul „bine* 
în procesul pregătirii de luptă 
și politice.

Pregătirea și capacitatea 
armatei noastre, tăria morală 
a militarilor, au fost supuse 
unei severe probe în primăva
ra anului trecut în lupta pe 
care a dus-o, împreună cu oa
menii muncii, cu gărzile pa
triotice și cu detașamentele 
de pregătire militară a tinere
tului, împotriva stihiilor dez
lănțuite ale naturii.

Tn cadrul politicii generale, 
exprimată cu claritate în do
cumentele Congresului al 
X-lea al P.C.R., un loc însem
nat îl ocupă concepția cu pri
vire la apărarea patriei socia
liste prin munca și lupta ge
nerală a întregului popor. 
Partidul nostru apreciază — 
așa cum a arătat tovarășul 
Ceaușescu în cuvîntarea sa la 
Congresul nostru — că în con
dițiile actuale, un război anti- 
imperialist, un război de apăra
re nu poate fi decît un război 
popular. De aceea noi, tînăra 
generație, împreună cu toți ce
tățenii țării, trebuie să fim 
gata de luptă pentru aDă- 
rarea libertății, suveranității 
și integrității patriei. înțele
gerea profundă a acestui 
adevăr generează adeziunea 
deplină a întregului nostru 
popor față de măsurile luate 
de partid și guvern pentru 

formarea și instruirea gărzilor 
patriotice și a detașamentelor 
de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei.

în lumina sarcinilor Con
gresului al X-lea al partidului 
organizațiile U.T.C. din arma
tă și-au amplificat și îmbună
tățit munca politică și educa
tivă, contribuind mai activ la 
dezvoltarea conștiinței socia
lise a militarilor.

Cu toate acestea în munca 
și comportarea unor tineri 
există carențe pe care nu le 
putem ignora. Unele mentali
tăți învechite, atitudini refrac
tare la eforturile susținute și 
îndelungate, insuficientele de
prinderi de viață ordonată și

Salutul tovarășului Mircea Malița
ministrul învățămîntului

Planurile de perspectivă, e- 
laborate de Partidul Comunist 
Român, sînt toate promiță
toare pentru activitatea șco
lară. La sfîrșitul cincinalului, 
tot al patrulea cetățean al 
patriei noastre va fi cuprins 
în sistemul școlar. Dacă adău
găm sarcinile de perfecționa
re, pe care și le pun toți adulții 
pentru a face față unei soli
citări tot mai pretențioase, a 
tehnicii, echipamentului și re
lațiilor în societate, am putea 
să spunem că țara noastră se 
înscrie printre primele state 
care intră în faza educației 
permanente. Planurile noastre 
de perspectivă prevăd un nu
măr mare de locuri în econo
mie, posturi ce reclamă price
peri, virtuți intelectuale, cali
tăți practice și de organizare. 
Sporirea avuției naționale a- 
trage creșterea numărului de 
locuri de muncă, iar aceasta 
este resortul nevoii de califi
care ce pune școlile în miș
care Tinerii absolvenți vor 
avea întotdeauna un loc în 
care să-și desfășoare o viață 
productivă și creatoare. Pen
tru acest rol. ei se antrenează 
aștăzi nu într-un joc gratuit 
ci, îndeplinind funcțiuni reale 
și productive, așa cum arată 
raportul cuprinzător prezentat 
de tovarășul Ion Iliescu. Apa
ratele pe care le construiește 
tineretul, și care sînt produsul 
atîtor cercuri de talentați teh
nicieni, sînt aparate care func
ționează și de care beneficiază 
industria. Creațiile lor artis
tice sînt obiecte de reală va
loare. Fermele pe care le 
gospodăresc, pe lîngă școli dau 
produse ce se adaugă la re
coltele agricole. Tn fabrici rea
lizările lor poartă de multe ori 
pecetea unui veritabil geniu 
tehnic, în care țara noastră are 
bune tradiții. Tn universități 
studenții și tinerele cadre vo
tează în senate și consilii. Mi
nisterul învățămîntului propu
ne acte normative împreună 
cu Uniunea Asociațiilor Stu

Cuvintul tovarășului
Gheorghe Niculescu

delegat al organizației județene Olt

Lucrez ca inginer agronom 
în cooperativa agricolă de 
producție din comuna Stoică- 
nești, județul Olt, din luna 
martie 1966, fiind născut și 
crescut în această comună. 
Deci, cum s-ar spune, am în
ceput activitatea de inginer 
o dată cu cincinalul trecut — 
și tocmai de aceea vă rog 
să-mi permiteți să redau în 
cîteva date modul cum a evo
luat cooperativa noastră, acti
vitatea tineretului și a orga
nizației noastre în acești ani, 
la care am fost nu numai 
martor, ci părtaș activ. Dacă 
în 1966 averea obștească a 
cooperativei era de 17 500 000 
lei, în 1970 s-a ridicat la 30 
milioane lei — și ne-am pro
pus ca în acest an să ajungem 
la cifra de 35 milioane lei.

Aș vrea ca astăzi să mă re
fer la o problemă deosebit de 
importantă pentru economia 
națională — care și în coope
rativa noastră, în organizația 
U.T.C. a suscitat o preocupa
re specială : dezvoltarea sec
torului zootehnic. Putem ra
porta astăzi că organizația a 

disciplinată pe care Ie au acei 
tineri despre care s-a vorbit 
în raportul Comitetului Cen
tral — e drept, din ce în ce 
mai puțini la număr — nu le 
lasă acasă cînd pleacă în ar
mată. Din păcate, în comba
terea unor astfel de atitudini 
se manifestă și Ia unele orga
nizații U.T.C. din armată in
suficientă inițiativă, o atitudi
ne formală, eficientă scăzută. 
Considerăm că organizațiile 
U.T.C. din armată, cu sprijinul 
.comandanților, al organizații
lor de partid, au datoria să se 
ocupe mai atent de fiecare tî- 
năr, să-1 cunoască, să între
prindă acțiuni educative cu o 
mai mare înrîurire.

denților. Bursele, cantinele, că
minele, odihna le gospodărim 
împreună. Acest tineret care se 
pregătește pentru muncă mun
cind, care deprinde știința or
ganizării organizînd, care se 
exersează pentru viața politică 
si socială intensă practicînd-o 
în forme vii, creatoare, acest 
tineret în inima căruia stă U- 
niunea Tineretului Comunist, 
dascălii îl consideră parte în 
opera de modernizare și ame
liorare a învățămîntului, care 
este unul din obiectivele de 
seamă ale partidului și statu
lui nostru.

Sistemul nostru școlar se 
bucură de un nume bun în 
lume și realizările sale sînt ci
tate drept oglindire a unei 
concepții avansate despre edu
cație și școală. Si totuși, ochii 
trebuie să ne fie ațintiți la 
lipsurile acestui sistem, căci o- 
bligația noastră este de a-1 
perfecționa fără încetare. A- 
cesta este sensul operațiilor 
întreprinse sau în curs de 
realizare dintre care cea mai 
importantă este introducerea 
muncii productive drept disci
plină de învățămînt și desfă
șurarea ei în atelierele ce se 
vor înființa pe lîngă școli, îm
pletite cu o mai bună orientare 
profesională a tineretului sure 
meseriile practice de mare vii
tor într-o societate industria
lizată. Urmează la loc de cinste 
folosirea unor metode mai a- 
vansate de instruire, care a- 
pelează mai puțin la memorie 
și mai mult la judecată. Orga
nizarea unor programe atrac
tive care să micșoreze diferen
ța dintre renans șî efort. Un 
avînt al facuitătUor de creati
vitate și originalitate, dezvol
tarea subitului de echipă și de 
so1’dări ta te.

Noi trebuie să -consolidăm 
un învățămînt avansat, ca a- 
c°!a descris de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvînta
rea sa la deschiderea acestui 
an universitar și cea rostită 
căt’’e acest Congres și care ex
primă mai bme ca ovice con
cepția romană despre învăță'- 
mîhtul modern.

Vremsă vă asigurăm — spu
nea tpvarășul Mircea Malita, 
în încheierea cuvântului său 
— că părerile dv. nu sînt nu
mai o colecție de piese la do
sarul învățămîntului, ci sînt 
opinii valide și autoritare, de 
care școala trebuie să țină 
seama în efortul său de ame
liorare. Vă mulțumim pentru 
aceste păreri spuse cu fran
chețe și pătrundere, păreri 
critice la adresa unor metode 
ce trebuie să-și găsească în
dreptarea.

reușit, prin formele și metode
le sale specifice, să-i determine 
pe tineri să lucreze în ace«t 
sector, să învețe și să îndră
gească meseria de zootehnist. 
Circa 100 de tineri din comu
na noastră sînt astăzi poseso
rii „certificatului" — nescris 
— de îngrijitor și crescător de 
animale Despre modul în 
care și-au însușit această me
serie vorbesc înseși rezultatele 
muncii lor, rezultate ilustra
te prin depășirile obținute la 
producția de lapte, prin veni
turile dobîndite de fiecare tî- 
năr crescător de animale. 
Menționez că venitul mediu 
anual al unui astfel de lucră
tor este de 18—20 000 lei.

Tn anul 1969 cooperativa 
noastră a obținut Drapelul de 
fruntașă pe țară în ceea ce 
privește producția de lapte pe 
cap de vacă furajată, fiind 
totodată distinsă cu Pre
miul I. *

Ținînd seama de ultimele 
documente de partid și de 
stat, privind îmbunătățirea 
conducerii, organizării și pla
nificării agriculturii, ca o ex
presie directă a acesteia — sec- 
tornliiî zootehnic îi revin sar
cini foarte mari. Tocmai de 
aceea mi-aș permite să pro
pun de la tribuna acestui Fo
rum ca organizațiile U.T.C. 
din agricultură să fie învestite 
cu răspunderi precise în ceea 
ce privește activitatea tineri
lor în zootehnie. Se știe, a- 
ceastă activitate nresimune o 
meserie cu însușiri și cerințe 
snecifice. o meserie nouă a 
satului, care cunoaște o tot 
mai largă si comnlexă extin
dere. Si tot așa de bine se 
știe că tineretului, prin vîrsta 
sa, îi este caracteristică o re

ceptivitate sporită la nou, do
vedind capacitatea acomodă
rii și însușirii rapide a noului.

Noile măsuri privind îmbu
nătățirea conducerii, organi
zării și planificării agricultu
rii — și în mod deosebit ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în ședința de lucru 
din 23 noiembrie 1970 — au

Salutul reprezentantului
Uniunii Tineretului Iugoslav,

Milutin Vukasinovici

Am plăcuta îndatorire și 
marea satisfacție ca în nume
le tinerilor iugoslavi, al orga
nizației de tineret din Iugo
slavia și în numele delegației 
noastre, să salut Congresul 
U.T.C. din România și să urez 
succes lucrărilor sale.

Ne bucură foarte mult re
zultatele pe care tineretul din 
România le-a obținut între 
două congrese în construcția 
socialismului, în educarea ti
nerei generații din țara dvs.

După «ce a relevat dezvolta
rea continuă a colaborării 
multilaterale româno-iugo- 
slave, scoțînd în relief, ca un 
exemplu grăitor, construirea 
în comun a marii hidrocen
trale de la Porțile de Fier, vor
bitorul a spus : Și la nivelul 
organizației de tineret se des
fășoară o strînsă colaborare 
pe diverse ramuri și în diver
se acțiuni, care au drept scop 
de bază o mai bună cunoaș
tere a tineretului țărilor noa
stre. schimbul de experiență 
în construirea socialismului, 
informarea reciprocă despre 
problemele actuale. într-un 
cuvînt să se apropie mai 
mult. Pentru realizarea aces
tui scop se initiează diverse 
schimburi de delegați, de tu
riști. acțiuni culturale. întâi-« 
niri la diverse conferințe in-, 
ternaționale de tineret, schi hi 6 
de publicații și diverse ma
teriale informative etc. Noi 
considerăm această colabora
re foarte utilă și rodnică și 
dorim s-o desfășurăm și pe 
mai departe, s-o lărgim și să o 
îmbogățim cu conținuturi noi, 
cu forme noi, care vor duce 
la cunoașterea și apropierea, și 
mai mare a tinerilor din ță
rile noastre.

Vorbitorul a relevat apoi 
participarea activă și plină de 
inițiativă a tineretului Iugo
slaviei, a Uniunii Tineretului

Salutul reprezentantului 
Federației Tineretului Comunist

Italian, Gianpietro Borghini

După ce a adus salutul tine
retului comunist din Italia, 
vorbitorul a spus : Astăzi, țara 
noastră cunoaște o foarte mare 
mișcare de protest împotriva 
violenței fasciste, care de cîte
va luni a început din nou să 
se manifeste în Italia. După 
cum ați aflat, acum cîteva 
zile, în timpul unei manifesta
ții pașnice, un muncitor socia
list. în wîrstă de 36 de ani a 
fost asasinat de către fasciști : 
a lăsat o văduvă șî 4 copii, 
împotriva acestei crime mon
struoase. tineretul italian s-a 
ridicat în masă într-o anmlă 
mișcare de protest. Sîmbăta 
trecută, 70 000 de tineri au 
participat la Roma la una din
tre cele mai mari manifestații 
de după război

Astăzi, noi sîntem angajați 
în Italia într-o mare luptă 
pentru a apăra și dezvolta de
mocrația. O luptă care se 
poartă pretutindeni, la toate 
nivelurile societății. în parla
ment, în fabrici, școli și care 
are ca obiectiv principal cu
cerirea unei puteri cît mai 
mari a clasei muncitoare. A- 
ceasta este ceea ce noi numim 
calea democratică italiană spre 
socialism.

Astăzi, clasa muncitoare ita
liană este mai întărită, are un 

fost' primite cu multă bucu
rie de către toți cooperatorii 
din Stoicănești, de către toți 
tinerii comunei. Acest fapt 
noi îl înțelegem ca un anga
jament de înaltă răspundere 
pentru îndeplinirea indicații
lor date, pentru continua creș
tere a producției agricole și 
animaliere.

Iugoslav Ia viața politică, eco
nomică și socială a țării, la 
progresul patriei.

Tineretul iugoslav — a sub
liniat, în continuare, vorbito
rul — este militant al păcii și 
al relațiilor de egalitate între 
popoarele și țările lumii. în 
concordanță cu asemenea as
pirații ale tinerilor, Uniunea 
Tineretului Iugoslav colabo
rează cu peste 400 de organi
zații de tineret și ale mișcă
rilor de eliberare progresiste 
din întreaga lume. Noi consi
derăm că legătura și colabo
rarea dintre organizațiile pro
gresiste de tineret este unul 
din cei mai importanți factori 
în construirea și menținerea 
păcii în lume.

Această colaborare este cu 
atît mai necesară astăzi, cînd 
forțele imperialiste, hegemo- 
nice, amenință libertatea ță
rilor mici și mijlocii prin 
menținerea vechilor focare și 
deschiderea unor noi focare 
de război. Războiul sîngeros 
impus curajoaselor popoare 
din Vietnam, Laos, Cambod- 
gia, agresiunea din Orientul 
Apropiat sînt cele mai bune 
exemple care demonstrează că 
politica agresivă a imperialis
mului tinde să se opună in
dependenței și eliberării po
poarelor.

De aceea noi nu numai că 
condamnăm această politică, 
ci considerăm că pentru rea
lizarea păcii pe baza relațiilor 
de egalitate între popoare 
este necesară evitarea împăr
țirii lumii în două blocuri, 
eliminarea condițiilor care 
duc la dominația statelor 
mari și puternice, renunțarea 
la politica amestecului în tre
burile, interne ale țărilor in
dependente, la pretențiile te
ritoriale nejuste, micșorarea 
decalajului dintre țările dez
voltate și mai puțin dezvolta
te, rezolvarea diferendelor 
existente pe cale pașnică.

, Tn numele a două milioane 
și jumătate de membri, ai U- 
niunii Tineretului Iugoslav — 
a spus în încheiere vorbitorul 
— vă felicităm pentru rezul
tatele obținute. Dorim ca ti
neretul din România să fie și. 
mai departe unul din cei mai 
buni prieteni ai noștri. Dorim 
ca împreună cu poporul dvs., 
să obțineți noi rezultate în 
construcția socialismului, co
munismului, să se întărească 
colaborarea noastră, să se dez
volte relațiile de bună veci
nătate, bazate pe egalitate și 
încredere reciprocă.

sistem de alianțe sociale maî 
puternic, are mai multe in
strumente de intervenție decît 
avea acum doi ani. Este o nouă 
maturitate a muncitorilor care 
îi sperie mult pe patroni și 
care îi împing pe aceștia să 
încerce aventura fascistă.

S.U.A privesc cu mare în
grijorare Italia. Ele se tem, 
cum a scris „New York Ti
mes", că în Italia s-ar putea 
ajunge să se. pregătească „spa- 
ghetele cu sos chilian", să se 
ajungă deci la un guvern de 
unitate populară, cum s-a pe
trecut în Chile.

Pentru a preveni acest de
zastru imperialiștii sînt'gata de 
orice. Dar de data aceasta și-au 
greșiț calculele pentru că ti
neretul care a manifestat îm
potriva fascismului în aceste 
zile, este același care luptă în 
fiecare zi împotriva imperia
lismului.

Aceasta este realitatea țării 
noastre. Tinerii progresiști ita
lieni, ca și toate forțele înain
tate ale societății italiene, au 
învățat să unească strîns lupta 
pentru democrație și socialism 
cu cea împotriva imperialis
mului.

Fără îndoială că Republica 
Socialistă România are în a- 
cest sens o contribuție esen
țială. Acțiunea viguroasă des
fășurată de voi în toate ramu
rile vieții politice și sociale, 
originalitatea pozițiilor expri
mate și a liniilor urmate, ca
pacitatea puternică de autono
mie și gîndire critică pe care 
ați demonstrat-o, dovedește 
încă o dată extraordinara vi
talitate a revoluției socialiste. 
Noi considerăm că de aici poa
te veni pentru întreaga miș
care muncitoarească interna
țională o mare contribuție po
zitivă.

Dorim deci ca legăturile din
tre țările noastre și dintre 
mișcările noastre să devină 
din ce în ce mai strînse.

Salutul președintelui Uniunii
Internaționale a Studenților, 

Dușan Ukak

Am plăcerea să transmit 
cele mai sincere salutări și 
cele mai bune urări din par
tea Secretariatului Uniunii In
ternaționale a Studenților și 
a miiioanelor de membri ai 
acesteia, studenți din toate 
colțurile lumii. Comitetului 
Central, ■ membrilor Uniunii 
Tineretului Comunist din Ro
mânia, tuturor participanților 
la acest al IX-lea Congres al 
U.T.C. De asemenea, doresc să 
exprim sincerele noastre mul
țumiri Comitetului Central al 
U.T.C. pentru invitația fră
țească trimisă U.I.S. și pentru 
buna primire și ospitalitatea 
de care delegația U.I.S. s-a 
bucurat încă de la sosirea sa.

Vorbitorul a scos în eviden
ță importanța pe care U.I.S. 
o acordă activităților organi
zațiilor tineretului progresist 
din toată lumea. In continua
re s-a referit la cel de-al X- 
lea Congres al U.I.S. care a 
avut loc la Bratislava. Preșe
dintele U.I.S. a subliniat pre

Cuvintul tovarășului 
llarie Munteanu 

delegat al organizației județene Sibiu

In condițiile în care, în în
treprinderile sibiene, peste 
40 % dintre angajați sînt tineri 
— a spus vorbitorul — preocu
parea fundamentală a organi
zațiilor U.T.C. a constituit-o 
mobilizarea activă șî respon
sabilă a tinerilor la îndeplini
rea exemplară, la un nivel ca
litativ înalt a indicatorilor ;de 
plan, a sarcinilor de producție 
și a angajamentelor asumate, 
la sporirea eficienței econo
mice în toate sferele activită
ții .productive.

Pentru ca fiecare tînăr să 
acționeze conștient, în cunoș
tință de cauză, la locul său de 
muncă, în organizațiile U.T.C. 
au fost prezentate și dezbătute 
hotărîrile și documentele de 
partid și de stat, stabilindu-se 
de fiecare dată măsuri pentru 
transpunerea lor în practică.

In scopul mobilizării tineri
lor pentru obținerea unor pro
duse de calitate superioară, au 
fost organizate o serie de acti
vități în colaborare cu Consi
liul municipal al sindicatelor.

Făcîndu-se purtătorul de 
cuvînt al harnicelor fete din 
industria ușoară sibiană, vor
bitorul a supus atenției nou
lui Comitet Central ce va fi 
ales, viitorului Consiliu al ti
nerelor fete, ca și conducerii 
Ministerului Industriei Ușoa

Cuvintul tovarășului Ion Grecu
delegat al organizației județene Brăila

M-am întîlnit cu studenți, 
țărani, muncitori și ostași — 
acum și ei delegați sau invi
tați la acest forum al tinereții 
— care 37 zile și nopți s-au 
aflat lîngă noi, au muncit cu 
noi, s-au așezat împ.reună cu 
noi stavilă în calea stihiilor 
dezlănțuite. Am apărat astfel 
rodul Bărăganului dintre ape : 
am cîștigat pentru a doua oară 
pămîntul care pînă nu demult 
se afla sub împărăția stufului 

zența activă a studenților în 
lupta pe care popoarele o des
fășoară împotriva imperialis
mului șî coîanialismului în di
ferite părți ale lumii.

Mgi departe Dușan Ulcak a 
subliniat că perioada de după 
război a fost marcată de o 
dezvoltare rapidă, de o extin
dere fără precedent a forțelor 
anticapitaliste și antiimp»ria- 
liste din întreaga lume. El a 
reliefat în acest sens influența 
exercitată de țările socialiste. 
Exemplul țărilor socialiste are 
o mare importanță pentru po
poarele asuprite ale lumii, în 
lupta lor nentru independen
ță națională, economică și so
cială și pentru reconstrucția 
pe căi necapitaliste. în aceas
tă luntă, acțiunile și activită
țile studenților și ale tinere
tului au căpătat în ultimii ani 
o semnificație politică sporită 
în întreaga lume.

Uniunea Tineretului Comu
nist, tineretul și studenții din 
Republica Socialistă România 
au jucat un rol important în 
realizarea scopurilor nobile 
ale organizațiilor internațio
nale de masă, democratice, 
antiimperialiște. de studenți si 
de tineret printre care se află 
și U.I.S.

Președintele U.I.S. a înche
iat subliniind fantul că tinere
tul din Republica Socialistă 
Pomânia, alături de tineretul 
din alte țări socialiste, joacă 
un rol mereu crescînd în lup
ta internațională împotriva 
imperialismului, pentru inde
pendența națională și econo
mică a națiunilor, pentru so
cialism și pace în întreaga 
lume.

re, necesitatea îmbunătățirii 
condițiilor de muncă și viață 
ale fetelor. Ridic această pro
blemă, a spus el, întrucît pen
tru băieți au fost construit* 
4 blocuri, iar în compoziția or
ganizației noastre avem circa 
50 fete.

Pe linia dezvoltării pasiu
nii pentru tehnică în rîndul 
elevilor, ca una dintre moda
litățile cele mai interesante 
ale orientării școlare și profe
sionale, am înființat la solici
tarea și din inițiativa elevilor, 
peste 200 cercuri tehnice pe 
diferite profile.

Pentru a lega preocupările 
acestora de viața uzinală, 
cercurile tehnice din liceele de 
cultură generală își desfășoa
ră activitatea în cadrul labo
ratoarelor uzinale, însușindu-șî 
funcționarea unor aparate de 
mare tehnicitate, pe care Ie au 
în înzestrare uzinele, precum 
și studierea problemelor ce Ie 
ridică procesul de producție. 
Concomitent — activitatea 
cercurilor de desen tehnic am 
orfentat-o spre proiectarea și 
executarea unor aparate ne
cesare dotării atelierelor școa
lă, a laboratoarelor, a altor 
materiale necesare acțiunilor 
de organizație. în acest fel am 
proiectat și construit chiar și 
un teatru de vară al tineretu
lui, cu o capacitate de 1.500 
locuri și o bază turistică jude
țeană.

- Vorbitorul s-a oprit de ase
menea la unele aspecte privind 
colaborarea organizației U.T.C. 
cu alți factori, cu instituții 
centrale, cu ministerele. In a- 
cest sens el a propus intensi
ficarea contactelor directe a 
reprezentanților ministerelor 
cu tinerii, simplificarea for
malităților necesare pentru 
vizitarea unor unități econo
mice ca și creșterea operativi
tății în cazurile de transfer al 
utilajelor din întreprinderi în 
dotarea atelierelor școală.

șî a apei, Permiteți-mi, așa
dar, ca de la această tribună, 
odată cu caldele noastre mul
țumiri să le transmit celor ce 
ne-au ajutat, vestea că acele 
pămînturi pe care le-am apă
rat împreună anul trecut au 
produs în medie cîte 5 422 kg 
porumb boabe la hectar, că 
numai sporul de producție în
sumează peste 4 000 vagoane, 

Tn cadrul întreprinderii noas
tre mai mult de jumătate 
dintre salariați sînt de vîrstă 
utecistă, majoritatea fiind me
canizatori. Gradul sporit de 
profesionalizare a muncii, con
dițiile de izolare și depăr
tare în care tinerii noștri își 
desfășoară activitatea au pus 
în fața organizației de ti
neret multe probleme dificile.

Mă folosesc de acest prilej 
pențru a solicita ministerului 
de resort rezolvarea într-un 
timp cît mai scurt a problemei 
pieselor de schimb atît pentru 
tractoare cît maî ales pentru

(Continuare in pag. a IV-e) t
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combinele C.T. 2 N folosite 
la recoltarea porumbului. Tot
odată, mă adresez tinerilor din 
unitățile constructoare de ma
șini agricole și îndeosebi de la 
Uzina „Semănătoarea" să con
tribuie la reluarea studiului 
documentației de proiectare și 
tehnologie a acestei combine 
în sensul îmbunătățirii sale 
funcționale, a evitării pierde
rilor încă ridicate.

Propunem, de asemenea, ca 
școlile profesionale de meca
nici agricoli să se preocupe 
mai mult de pregătirea practi
că a mecanizatorilor. Crearea 
loturilor didactice pe lîngă 
școli, unde, încă din anul I, 
elevii să lucreze efectiv, con
sider că este o soluție ce me
rită luată în studiu.

în scopul permanentizării 
oamenilor, a tractoriștilor mai 
ales, propun revizuirea siste
mului de salarizare pentru me
canizatorii din I.A.S., care, la

Cuvintul tovarășei Doina Ciofu
delegată a organizației municipale București

Anii petrecuți în școală au 
pentru noi o importanță pri
mordială, deoarece în acești 
ani se cristalizează caracterul, 
profilul moral, se formează 
concepția despre viață și des
pre lume ; se pun bazele cul
turii generale. Organizația de 
tineret, în strînsă colaborare 
cu ceilalți factori educațio
nali, cu școala în mod special, 
trebuie să acționeze astfel, în- 
cît la absolvire să fim înzes
trați nu numai cu cunoștințe 
teoretice, profesionale, dar să 
fim pregătiți și pentru viață.

Caracterul teoretic al cu
noștințelor care ni se pre
dau în cadrul disciplinelor 
științifice ne împiedică uneori 

-să cunoaștem și să înțelegem 
profund importanța lor prac
tică. Acest lucru s-a observat 
mai ales atunci cînd elevii au 
început să meargă la orele de 
practică productivă, în între
prinderi. Desigur, această si
tuație s-ar putea remedia dacă 
cunoștințele teoretice s-ar îm
bina mai armonios cu latura 
practică, dacă am face mai 
multe lucrări de laborator, și 
nu numai cu aparatura didac
tică care există în școli în pre
zent.

Programele de învățămînt 
cuprind un număr mare de 
discipline, aceleași pentru toți 
elevii, considerîndu-se că li
ceele teoretice trebuie să pu
nă baza culturii generale.

In schimb simțim acut 
lipsa unei specializări mai 
mari în cîteva domenii și mai 
ales în fizică, matematică, 
chimie, al căror studiu nece
sită foarte mult timp. Cred că 
o atare specializare a liceului

Cuvintul tovarășului 
Constantin Șerban 

delegat al organizației județene Constanța

Extinderea portului Con
stanța, modernizarea continuă 
a flotei maritime comerciale 
determină sporirea număru
lui de salariați, solicită ri
dicarea continuă a eficienței 
activității organizațiilor de 
tineret. Anual, primim noi și 
noi contingente de tineri, ab
solvența ai școlilor profesiona
le și facultăților, ai școlii su
perioare de marină. De aceea, 
problemele care le au de rezol
vat organizațiile U.T.C. din 
port și de la nave prin activi
tăți proprii sînt multiple și 
complexe, ca însăși viața por
tului.

Ne găsim în plin proces de 
perfecționare, proces care se 
cere continuat și mai ales ac
celerat. Astăzi, mai mult ca 
oricînd, dinamismul vieții so- 
cial-politice, economice impu
ne mai multă operativitate, 
mai multă răspundere pentru 
îndeplinirea măsurilor pe care 
le stabilim. Timpul nu ne aș
teaptă ! De aceea, exprimîn- 
du-mi deplina satisfacție și 
mîndrie patriotică pentru mo
dul în care secretarul general 
al Partidului, tovarășul Nicolae 

ora aceasta, este inferior sa
larizării din cadrul secțiilor 

fapt ce accentuează 
fluctuația de cadre. în același 
scop, al creării condițiilor de 
deplasare a tinerilor muncitori 
către localitățile apropiate; 
propun urgentarea construirii 
magistralei care traversează 
Insula. Considerăm că este ne
cesar să fim mai mult spriji
niți de organele centrale și lo
cale în satisfacerea cerințelor 
sociale și culturale ale tineri
lor. Prezența în mijlocul nos
tru a formațiilor artistice, pre
zentarea unor filme artistice 
și documentare, organizarea 
de întîlniri cu oameni de artă 
și cultură, se impun a fi cit 
mai curînd satisfăcute. Nu ne 
vom supăra dacă vor veni mai 
frecvent în mijlocul nostru și 
activiști de la C.C. al U.T.C., 
de la comitetul județean. Fără 
îndoială, eroismul cotidian al 
fiilor Insulei ar putea constitui 
subiectul unor însemnate opere 
artistice și literare.

nu ar greva cu nimic însuși
rea unor cunoștințe de cultură 
generală, ținînd seama de ge
neralizarea învățămîntului de 
10 ani.

Cred că toate aceste proble
me legate de pregătirea noas
tră profesională ar putea fi și 
mai bine soluționate, dacă pe 
linia adîncirii democratismu
lui s-ar mări rolul și impor
tanța organizațiilor U.T.C. din 
școli, prin consultarea nu nu
mai a cadrelor didactice, dar 
și a opiniilor elevilor în ceea 
ce privește procesul de învă
țămînt.

O colaborare mai strînsă a 
cadrelor didactice cu organi
zațiile U.T.C. ale elevilor — 
aprecia vorbitoarea — ar con
duce la soluționarea mai bu
nă a orientării profesionale, 
despre care se vorbește atît 
de mult în prezent și se face 
foarte puțin. Cred că orienta
rea profesională se face actu
almente prea tîrziu, în clasele 
a Xl-a sau a XII-a. Orienta
rea elevilor ar trebui să se 
facă mult mai devreme, înce- 
pînd cu școala generală. Este 
necesar, de asemenea, ca șco
lile să beneficieze în mod con
cret de rezultatele muncii de 
cercetare a specialiștilor de la 
Centrul de cercetări pentru 
problemele tineretului, Insti
tutele de psihologie și de ști- 

, ințe pedagogice.
Un alt aspect al problemei 

orientării profesionale îl con
stituie sarcina ce stă în fața 
organizațiilor U.T.C. din școli 
de a distruge prejudecata for
mată și întreținută de unii 
părinți că un om nu se poate 
realiza deplin pe linie profe
sională decît dacă trece prin 
învățămîntul superior.

Cred că această situație ar 
putea fi soluționată dacă a- 
cești tineri care pierd exa
menele de admitere în învă
țămîntul superior sau în alte 
școli postliceale, s-ar putea 
prezenta la examene în anul 
următor numai dacă în cursul 
anului au intrat în producție. 
Dar, pentru aceasta, ar fi ne
voie ca noi, elevii să putem 
dobîndi o calificare în perioa
da activității practice,pe care 
o desfășurăm în anii de li
ceu.

Ceaușescu, a abordat proble
mele tineretului în cuvîntarea 
rostită în Congresul nostru, 
mă întreb de ce organizația 
noastră, de ce ceilalți factori 
social-educativi, acționează 
așa de încet în rezolvarea pro
blemelor cu care se confruntă 
tineretul.

S-ar putea spune multe în 
acest sens dar cred că lucrul 
cel mai important este aplica
rea neîntîrziată a indicațiilor 
cu privire la legătura orga
nică dintre pregătirea teore
tică și cea practică. Aș vrea 
să cred că ministerul de re
sort, la întîlnirea de duminică, 
ne va oferi soluții și, mai a- 
les, ajutor în rezolvarea pro
blemelor ridicate de noi, ti
nerii.

La bordul navelor maritime, 
pe care lucrează numeroși ti
neri ofițeri, electricieni, moto- 
riști, marinari și timonieri, 
rolul activității organizațiilor 
U.T.C. se exercită într-un mod 
specific, aparte. Munca de e- 
ducație pe care acestea o des
fășoară urmărește dezvoltarea 
la navigatorii tineri a demni
tății și mîndriei patriotice de 
a fi cetățeni ai Republicii So
cialiste România, a respectului 
față de celelalte popoare, față 
de lupta și munca din cele
lalte țări ale lumii.

în același timp, le insuflăm 
tărie, curaj, pentru a putea 
rezista condițiilor deosebite, 
grele în care se desfășoară de 
foarte multe ori călătoriile lor.

Asigur conducerea superi
oară de partid și de stat, pre
cum și Congresul nostru că 
vom acționa cu și mai multă 
hotărîre pentru mobilizarea 
tinerilor la îndeplinirea im
portantelor sarcini' economice 
care revin în acest an portu
lui și flotei maritime.

Salutul reprezentantului Uniunii 
Tinerilor Comuniști din Cuba, 

Juan Gregorich Sanchez

După ce a salutat Congresul' 
în numele Uniunii Tinerilor 
Comuniști din Cuba, vorbito
rul a arătat :

Participarea noastră la acest 
Congres va strînge și mai 
mult legăturile prietenești în
tre tineretul din cele două țări 
și ne va oferi, în același timp, 
ocazia de a strînge experiență 
pentru propria noastră muncă.

în continuare vorbitorul s-a 
referit la tineretul țării sale. 
Tinerii cubanezi, în anii pu
terii revoluționare, au dobîn- 
dit noi și noi experiențe în 
muncă. Astăzi, Uniunea Tine
rilor Comuniști din Cuba nu
mără peste 120 000 de mili- 
tanți selecționați dintre cei 
mai buni tineri muncitori, ță
rani, elevi, studenți și militari. 
Acesta este, de altfel, detașa
mentul cel mai înaintat al ti
neretului nostru, care sub lo
zinca „ÎNVĂȚĂTURA, MUN
CĂ ȘI PREGĂTIRE MILITA
RĂ" muncește pentru a in
tensifica participarea fiecărui 
tînăr la producție.

Vorbitorul a abordat pe larg 
preocupările actuale ale orga
nizației sale, evidențiind în 
special participarea unui nu
măr din ce în ce mai mare de 
tineri la îndeplinirea nu
meroaselor sarcini care revin 
în prezent U.T.C. din Cuba. El 
a subliniat aportul prețios al

Cuvintul tovarășului loan Dragu
delegat al organizației municipale București

Oprindu-se asupra sprijinu
lui dat specializării și inte
grării în muncă într-un timp 
cît mai scurt a absolvenților 
școlilor profesionale, vorbito
rul a arătat că organizația 
U.T.C. de la Fabrica de ma- 
șini-unelte și agregate — 
București a antrenat un mare 
număr de tineri la concursu
rile pe meserii — strungar, 
frezor, lăcătuș montor, elec
trician iar cu sprijinul tinere
lor cadre tehnice din între
prindere s-a realizat demon
strația practică avînd ca scop 
cunoașterea utilajelor mo
derne intrate în producție și 
a aparatelor și noilor procese 
tehnologice.

De o largă popularitate s-a 
bucurat inițiativa sectorului 3 
U.T.C. „Caruselul meseriilor" 
adresată în mod special tine
rilor care lucrează în acele 
locuri de muncă în care se 
cere policalificare.

Arătînd că măsurile inițiate 
și hotărîrile adoptate de Co
mitetul Central al U.T.C. în 
condițiile sarcinilor stabilite 
de partid pentru lărgirea și 
adîncirea democrației econo
mice și a vieții social-politice 
în general, au determinat o 
prezență mai activă a repre
zentanților tineretului în di
ferite organisme de stat și 
obștești, în conducerea unor 
unități economice, vorbitorul 
a subliniat că, în prezent, în 
Capitală se asigură participa

Cuvintul tovarășului Mihai Franc
delegat al organizației județene Sibiu

Pentru mine, dragi tovarăși, 
este o mare cinste faptul că 
pot să reprezint aici tineretul 

tinerilor la campania de re
coltare a trestiei de zahăr de 
anul trecut, cea mai mare din 
istoria Cubei.

O dată în plus — a spus 
apoi vorbitorul — am dori să 
exprimăm mulțumirile noas
tre tuturor organizațiilor care, 
printr-un gest internaționalist, 
au trimis brigăzi în țara noas
tră să ia parte la Zafra de 
anul trecut, participînd umăr 
la umăr cu poporul nostru la 
realizarea acestei sarcini de 
vitală importanță pentru dez
voltarea economică a țării și, 
în mod special, salutăm parti
ciparea brigăzii „23 August" 
din România, care a desfășu
rat o muncă demnă de toată 
lauda.

în mod cu totul deosebit, 
dorim să transmitem salutul 
nostru tinerilor din Vietnam, 
Laos și Cambodgia. Eroismul 
acestor tineri, ca și al tuturor 
tinerilor care în diferite locuri 
și în diferite forme luptă 
împotriva dușmanului comun 
imperialist, constituie un 
exemplu, în spiritul căruia 
formăm întregul nostru tine
ret.

Imperialismul nord-ameri- 
can și lacheii săi pun la cale 
o nouă agresiune împotriva 
poporului nostru — a spus re
prezentantul cuban. Guvernul 
Revoluționar al Cubei știe că 
se pregătește o,manevră agre
sivă în zona Americii Centra
le. în acest scop, se folosec te
ritorii din Florida, ca și din 
Costa Rica, Nicaragua și din 
alte țări. în fața acestor noi 
amenințări, tineretul nostru, 
împreună cu întreg poporul 
cuban, rămîne ferm și pregă
tit, gata să apere revoluția 
noastră. Tineretul cuban va ști 
să fie un demn urmaș al mar
tirilor noștri, al eroilor revo
luționari.

Trăiască prietenia dintre ti
neretul Cubei și cel al Româ
niei ! Patria sau moartea 1 
Vom învinge 1 

rea efectivă a secretarului or
ganizației U.T.C. la dezbate
rile ce au loc în comitetele de 
direcție, la stabilirea hotărîri- 
lor și deciziilor privind activi
tatea economică.

Este foarte important, însă, 
ca acești reprezentanți să nu 
se rezume doar de a face act 
de prezență la ședințele co
mitetului de direcție, ci să 
cunoască și să prezinte toate 
problemele ce preocupă tine
retul și să acționeze concret 
pentru rezolvarea cerințelor 
îndreptățite ale colectivului 
de muncă.

Dorim să ne exprimăm a- 
cordul deplin și hotărîrea de a 
sprijini prin întreaga noastră 
activitate, a spus vorbitorul, 
aplicarea în viață a recoman
dărilor făcute de conducerea 
partidului nostru, personal 
de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ca, și în diferitele 
organe de conducere ale U- 
niunii Tineretului Comunist, 
inclusiv în organele executive, 
să activeze un număr mai 
mare de muncitori, lucrători 
în agricultură, specialiști, 
iar candidaturile pentru aces
te organe de conducere ale 
organizațiilor U.T.C. să fie 
propuse și discutate de către 
tineri.

Pentru participarea mai 
efectivă a tineretului din in
dustrie la studierea și adopta
rea hotărîrilor, pentru creș
terea competenței și eficienței 
muncii politice de educare 
muncitorească a tineretului, 
susținem constituirea, la nive
lul Comitetului Central al 
U.T.C. și la nivelul comitete
lor județene, de „consilii 
ale tineretului muncitoresc" 
care să se bucure de o 
participare largă a celor mai 
buni tineri muncitori, ingi
neri, tehnicieni, angrenați ne
mijlocit în producție. Prin ac
tivitatea acestui consiliu, ve
dem realizarea apropierii or
ganelor superioare de U.T.C. 
de masa de tineri, posibilita
tea cunoașterii problemelor și 
aspectelor concretș..ce preo
cupă organizațiile de tirieret.

sibian, români, germani, ma
ghiari, să exprim în numele 
meu și al lor adeziunea de
plină la politica înțeleaptă, 
marxist-leninistă, a partidului 
nostru.

Mărturii ale acestei politici 
sînt și condițiile de muncă și 
de viață pe care le avem noi, 
tinerii, de pe meleagurile sibi- 
ene, posibilitățile create de 
statul nostru pentru a ne afir- 
rpa pe toate planurile, indife
rent care ne este naționalita
tea.

Avem școli în limba mater
nă, publicații, teatre; avem ac
ces la toate profesiile și pe 
toate treptele calificării, sîn- 
tem egali prezenți în viața so
cială și obștească a țării.

Aduc în fața dumneavoastră 
mulțumirile noastre profunde 
și angajamentul nostru în fața 
partidului de a ne dovedi re
cunoștința pentru grija, aten
ția, dragostea cu care sîntem 
înconjurați, printr-o muncă 
devotată în folosul patriei 
noastre comune — România.

Sînt muncitor la uzina „Ba
lanța", producătoare de apa
rate de măsură și control, gra
vimetrice, de mare complexi
tate și tehnicitate. Aici am în
vățat și am crescut alături de 
comuniști, de muncitori vîrst- 
nici. în locul atelierelor meș
teșugărești insalubre s-au înăl
țat și se înalță hale noi, spați
oase, înzestrate cu utilaje mo
derne. în condițiile actuale de 
muncă, întreaga producție a 
uzinei din anul 1951 se reali
zează azi în numai 8 zile, cres- 
cînd totodată numărul sorti
mentelor de la 17 la 320.

Sîntem mîndri să raportăm 
Congresului că tineretul, care 
formează marea parte a co
lectivului uzinei, a fost o pre
zență activă în realizarea și de
pășirea planului cincinal tre
cut. Sîntem conștienți, desi
gur, că mai avem serios de 
muncit pentru ca în perioada 
următoare să ridicăm activita
tea organizației la nivelul sar
cinilor pe care noul cincinal le 
pune în fața întregului colec
tiv al uzinei deci și al orga
nizației.

Cuvintul tovarășului
Nicolae Marcu

delegat al organizației Județene Neamț

Aș dori să mă refer în puține 
cuvinte, la acțiunile menite să 
contribuie la calificarea și per
fecționarea pregătirii profe
sionale, așa cum se desfășoară 
ele la Uzina de fibre sintetice 
de la Săvinești. O atenție deo
sebită a fost acordată de co
mitetul U.T.C. celor 950 de 
tineri care se califică prin uce
nicie la locul de muncă, orga- 
nizîndu-se cu aceștia de
monstrații practice, întîlniri cu 
conducători ai procesului de 
producție, schimburi de expe
riență, concursuri profesio
nale, alte activități menite să 
dezvolte gustul pentru învăță
tură, dragostea față de meseria 
aleasă.

Inginerii și tehnicienii tineri, 
în număr de peste 200, au fost 
antrenați la acțiunile de orga
nizare a producției și a muncii, 
de cercetare, la mișcarea de 
invenții, inovații și raționali
zări. Numai în 1970 au fost 
prezentate un număr de 70 
propuneri de inovații cu eco
nomii antecalculate de 13 mi
lioane lei, jumătate din acestea 
fiind deja aplicate în produc
ție. în această privință, însă, 
trebuie să spun aici, deschis, 
că acest lucru nu e de natură 
să mulțumească. Faptul că 
numai jumătate din inovații 
și-au găsit aplicabilitatea se 
datorește unor deficiențe de 
natură organizatorică, unor căi 
întortochiate, birocratice, de

Salutul tovarășului
Vasile Tomescu,

secretar al Uniunii Compozitorilor din România

Aducînd Congresului dum
neavoastră salutul fierbinte al 
creatorilor de muzică, exprim 
convingerea adîncă a tuturor 
muzicienilor din țara noastră 
că, slujind arta sonoră, slujesc 
în primul rînd tinerețea, a- 
ceastă vîrstă de aur a omului 
și a omenirii din totdeauna 
și de azi. Căci dacă viața, în 
plenitudinea afirmării sale se 
cheamă tinerețe, atunci omul 
a descoperit arta sonoră pen
tru a-și păstra sufletul tînăr.

Drumul de secole al mari
lor valori artistice le confirmă 
acestora nemurirea tocmai 
prin confruntarea lor perma
nentă cu spiritul tînăr, sensi
bil, înnoitor al fiecărei noi ge
nerații. Integrîndu-se din mo
mentul consacrării lor valori
lor etern umane, operele muzi
cale nu sînt decît în sens is

Apoi, vorbitorul a spus :
Am ascultat aici cu emoție 

cuvintul tinerilor din Vietnam. 
Vreau să vă asigur, dragi to
varăși vietnamezi, că sîntem 
alături de voi în lupta dreaptă 
pe care o duceți împotriva co
tropitorilor imperialismului a- 
merican, care încalcă în mod 
grosolan drepturile omului și 
drepturile fundamentale ale 
poporului vietnamez, Imperia
lismul american a primit însă 
riposta cuvenită din partea 
eroicului popor vietnamez, care 
își apără cu arma în mînă in
dependența sa. Socotesc că este 
necesar ca Congresul nostru să 
adopte o moțiune prin care să 
înfierăm agresiunea imperia
lismului american în Vietnam, 
în Cambodgia și Laos, în care 
să ne unim glasurile cerînd 
retragerea intervenționiștilor 
de pe teritoriul acestor țări, lă- 
sînd pe fiecare popor să tră
iască în pace, să-și rezolve tre
burile interne, corespunzător 
dorinței și voinței sale, fără 
nici un amestec din afară.

Apreciez din toată inima po
litica externă a partidului nos
tru, pe care tineretul județu
lui Sibiu o susține cu toată tă
ria, întrucît ea corespunde pe 
deplin intereselor fundamen
tale ale poporului român, care 
dorește să trăiască în pace și 
prietenie cu toate popoarele 
lumii.

parcurgere a ideilor valoroase 
pînă la afirmarea practică. 
Este necesar ca parte din per
sonalul tehnico-administrativ 
să coboare din birouri în 
mijlocul producției, acolo unde 
se produc bunurile materiale, 
iar suplimentul de hîrtie pe 
care îl consumă cu situații sta
tistice, care de multe ori se 
suprapun, să fie cedat celor 
în drept să-l folosească prin 
specificul muncii lor. O altă 
lipsă, generînd consecințe de 
același ordin, o constituie tă
răgănarea ne justificată a în
ființării „Clubului tehnico- 
științific al tinerilor", un pro
iect dezbătut, cercetat-a pro
bat — de mai mult timp, 
dar în realitate, un referat în- 
copciat într-un dosar. Desigur, 
în această privință se face vi
novat și comitetul nostru 
U.T.C., care a dat dovadă de 
slăbiciune, de delăsare, de in
suficientă receptivitate la so
licitările tinerilor. Aceeași 
soartă a avut-o și propunerea 
tinerilor de a se impulsiona 
traducerea și distribuirea do
cumentației tehnice, a unor 
materiale din publicațiile de 
specialitate.

Spuneam că organizația 
noastră U.T.C. a obținut o 
serie de rezultate meritorii în 
îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție. Organizația a fost însă 
timidă în ceea ce privește co
laborarea cu conducerea uzinei 
în vederea rezolvării proble
melor tineretului. Măsura de 
a face parte din comitetul de 
direcție este bine venită, ea re- 
flectînd de altfel, locul real pe 
care-1 ocupă tineretul în eco
nomie. Există unități care au 
vîrsta medie sub 25 de ani. 
Faptul că reprezentanții ute- 
ciștilor cunosc direct, de la 
sursă, problemele și cerințele 
majore care preocupă uzinala 
un moment dat, asigură pro
pagarea lor rapidă în masa de 
tineri, determinînd o mai spo
rită contribuție din partea a- 
cestora.

toric „preclasice", „clasice", 
„romantice" sau „moderne", 
căci ele exercită o funcție es
tetică, transmit un mesaj ce 
reîntinerește, ce renaște, la 
contactul cu fiecare ascultător. 
Virtutea educativă, emoțională 
a artei constituie așadar o 
permanență dar există firește 
un complex de factori care 
apropie în mod deosebit o 
creație muzicală de contem
poranii ei, identificînd-o cu 
timpul care a generat-o. Și 
acest timp nu poate fi altul 
decît timpul marilor transfor
mări ale societății, timpul care 
angajează structural în dina- 
micaș sa energia, forța clocoti
toare a tineretului, avîntul său 
patriotic, spiritul său de dăru
ire pentru triumful ideilor 
umaniste. Crescută pe temelia 
bătătorită de istorie a artei 
folclorice naționale atît de vi
guroasă și originală, muzica 
românească în continuă înnoi
re și îmbogățire sintetizează 
spiritualitatea oamenilor de pe 
aceste meleaguri, dragostea de 
libertate, voința creatoare, 
aspirația lor de pace. Concep
ția filozofică profund umanis
tă despre sensul vieții, despre 
valoarea etică și estetică a 
contemporanilor care desăvîr- 
șesc construcția socialistă 
multilateral dezvoltată în Ro
mânia, cultivarea virtuților de 
membri ai națiunii noastre 
condusă de partid pe drumul 
cutezător al civilizației și pro

gresului își află expresia în 
pagini de prestigiu ale muzicii 
românești. Referindu-se la 
imensa popularitate de care se 
bucură în rîndurile tineretului 
muzica ușoară și de dans, vor
bitorul a spus : Au devenit 
foarte apreciate de tinerele 
generații, în școală, în activi
tatea pionierească, în familie, 
cîntecele destinate special a- 
cestor vîrste, cîntecul izvorît 
din sentimentul de admirație 
a valorilor trecutului istoric, a 
frumuseților patriei. în aceas
tă direcție este hotărîtor con
tactul direct al creatorilor cu 
viața tineretului, cu activitatea 
desfășurată în școli, în facul
tăți, în casele de cultură, pe 
șantiere, la sate.

Relevînd necesitatea ca sfe
ra tematică a muzicii noastre 
să fie substanțial îmbogățită 
pentru a răspunde cerințelor 
atît de complexe ale vieții pe 
care o trăim și îndeosebi vie
ții spirituale a tineretului vor
bitorul a spus :

îndepărtîndu-se de rezonan
ța vieții reale, de frămîntările 
vii ale oamenilor, surse ine
puizabile de originalitate a 
gîndirii și de forță comunica
tivă, unele creații în domeniul 
simfonic și al muzicii de came

Salutul reprezentantului 
Tineretului Comunist Dominican, 

Ricardo Limardo
După ce a transmis Congre

sului, tineretului României, 
salutul tineretului progresist, 
revoluționar din Republica 
Dominicană, vorbitorul s-a re
ferit pe larg la preocupările și 
lupta tinerilor din această 
țară insulară latino-americană.

Noi, tinerii comuniști domi
nicani, cot la cot cu poporul 
nostru, cu clasa noastră mun
citoare, luptăm împotriva re
gimului reacționar al lui Joa
quim Balaguer, care, susținut 
de imperialismul nord-ameri- 
can, încearcă să înăbușe lupta 
pentru libertate și justiție so
cială a poporului nostru. As
tăzi, în Santo Domingo, în fie
care săptămînă zeci de domi
nicani plătesc cu viața lor ac
țiunea neînfricată pentru li
bertate națională, împotriva 
exploatării, a imperialismului. 
Permanent au loc atentate 
criminale, represiuni brutale, 
împotriva personalităților pro
gresiste și democrate. Grupu
rile teroriste de dreapta con
duse de C.I.A., semănînd 
moartea, și-au îndreptat prin
cipalele lovituri împotriva 
conducătorilor revoluționari. 
Alții, ca secretarul general al 
Partidului nostru, tovarășul 
Narciso Isa Conde, sînt me
reu în pericol de a fi asasi
nați.

Actualmente, împreună cu 
alte forțe progresiste ale po
porului nostru, am pornit o 
campanie de denunțare și 
condamnare la nivel interna
țional, pentru a obliga gu

Cuvintul tovarășului 
Constantin Horobeț 

delegat al organizației județene Vaslui

Rezultatele obținute în cinci
nalul 1966—1970 — arăta vor
bitorul — sînt mîndria unor 
colective de muncitori a căror 
vîrstă medie nu o depășește 
pe cea utecistă. în acești ani, 
numărul muncitorilor ocupați 
în industria județului Vaslui a 
crescut cu peste 55 la sută, 
fiind atrași în industrie un 
număr însemnat de tineri din 
mediul rural. Atenția organi
zației noastre a fost îndrepta
tă spre crearea unor condiții 
optime de adaptare rapidă și 
activă a tuturor tinerilor la 
exigențele muncii industriale.

Acțiunile organizate de noi 
au vizat în principal ridicarea 
calificării profesionale și a ni
velului cultural-științific, for
marea și dezvoltarea conștiin
ței muncitorești, îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor profe
sionale și participarea la viața 
politică și culturală a între
prinderii și orașului.

Analizînd unele aspecte ale 
activității de organizație, vor
bitorul aprecia că : Organiza
țiile U.T.C. dispun încă de ne
numărate posibilități de a răs
punde mai deplin cerințelor 
tineretului. Cadrul social-poli
tic și organizatoric asigurat 
prin politica generală a parti
dului nostru oferă posibilități 
largi de manifestare a iniția
tivei creatoare a tineretului, 
de rezolvare în organizațiile 
U.T.C. a tuturor problemelor 
de muncă și viață ale tineri
lor. Dacă există neajunsuri, a- 
cestea se datoresc în bună 

ră îmbrățișează unilateral for- < 
muie abstracte, simboluri ezo
terice, incantații fastidioase, 
mărind astfel distanța dintre 
artă și public. Și în domeniul 
muzicii ușoare, al spectacolu-. 
lui de estradă, imagini stereo- 
tipe aparținînd unor estetici 
născute în condiții social-isto- 
rice cu totul diferite de cela 
ce caracterizează viața noas
tră micșorează interesul tine
retului exigent, avizat. Există 
de asemenea, o anumită sără
cie a cîntecului destinat tinere
tului, prin' repetarea unor idei 
lipsite de poezie, de forță 
muzicală.

Pentru sprijinirea vastei șl 
nobilei opere de educația etică 
și estetică a tinerelor genera
ții, a spus vorbitorul în conti
nuare, Uniunea noastră desfă
șoară o vie activitate de spri
jinire a concursurilor de in
terpretare și creație, de tipă
rire a culegerilor de cîntece și 
a unui mare număr de cărți 
cu caracter de educație muzi
cală realizate de muzicologii 
noștri. In momentul de față 
sîntem în pline eforturi de 
perfecționare a muncii noastre 
în acest domeniu prin lărgirea 
și întărirea legăturilor creato
rilor cu viața și activitatea ti
neretului.

vernul Balaguer să încetez» 
teroarea din patria noastră.

Solidaritatea care unește 
toate organizațiile progresiste, 
revoluționare din lume, va 
constitui, fără îndoială, un a- 
port obiectiv în lupta poporu
lui nostru și a tuturor po
poarelor lumii împotriva reac- 
țiunii și imperialismului.

Cu intervenția militară îm
potriva patriei noastre în 
1965, cu cei 5 000 dominicani 
asasinați, imperialismul ame
rican a demonstrat că nu se 
dă în lături de la nici un mij
loc pentru a împiedica po
poarele din Caraibi să urme
ze exemplul Cubei.

Atitudinea poporului domi
nican, înaltțil său grad de 
conștiință antiimperialistă, 
lupta sa perseverentă pentru 
cucerirea libertății și a unei 
adevărate independențe națio
nale arată, însă, că nici un 
fel de forțe nu vor putea opri 
triumful libertății.

Unitatea tuturor forțelor 
revoluționare și progresiste se 
impune ca o necesitate pentru 
a putea înfrunta și învinge 
reacțiunea și imperialismul. A- 
cesta este principiul care ghi
dează munca noastră pe plan 
național și internațional.

Mulțumindu-vă pentru invi
tația de a participa la acest 
Congres, — a arătat în înche
iere vorbitorul — salutăm 
călduros pe tinerii români, 
dorindu-le multe succese cu 
ocazia celui de-al IX-lea Con
gres al U.T.C.

parte — cel puțin așa stau lu
crurile în județul nostru — 
stilului de muncă al unor bi
rouri și comitete ale organiza
țiilor U.T.C., nouă, activiștilor 
comitetului județean.

S-a vorbit aici ieri, despre 
necesitatea descentralizării ini
țiativei. Noi considerăm că 
paralel cu preocuparea pentru 
a reduce numărul inițiativelor 
de la nivel central și chiar de 
la nivel județean pentru că și 

. la noi au început să apară o 
serie de inițiative care, în
tr-un anume fel frînează ini
țiativa din organizațiile U.T.C., 
se impune să deplasăm cen
trul de greutate al muncii 
noastre în organizațiile de 
bază, acolo unde se realizează 
sarcinile noastre, să stimulăm 
de fapt inițiativele uteciștilor.

Indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a se legifera 
participarea reprezentanților 
tineretului în consiliile popu
lare, în consiliile de adminis
trație, comitetele de direcție și 
în consiliile de conducere ale 
cooperativelor agricole de 
producție — sublinia vorbito
rul — este pentru noi o mare 
cinste, dar, în același timp, și 
o înaltă obligație. La noi în 
județ, unii președinți de C.A.P. 
au părerea că reprezentanții ti
neretului sînt prea „tineri" 
pentru a se ocupa de aseme
nea treburi importante. Este 
adevărat că nu toți secretarii 
organizațiilor U.T.C. din 
C.A.P. au maturitatea și pre
gătirea necesară încît propu
nerile și părerile lor să pre
zinte interes maxim. Dar de 
noi depinde ca în fruntea or
ganizațiilor să avem tineri ca
pabili, pregătiți și cu autori
tate, încît cuvîntul lor să fie 
luat în considerare, să deter
minăm o participare reală, e- 
ficientă în aceste organisme. 
Este imperios necesară o pre
ocupare sporită, începînd de 
la Comitetul Central, pentru ca 
reprezentanții noștri în aceste 
organisme să se manifeste ca 
factori activi în rezolvarea 
problemelor majore ale tine
retului.
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ĂRILE CONGRESULUI AL IX-LEA AL U.T.C.
Salutul reprezentantului 

Tineretului Comunist din Belgia, 
Marc Somville

în primul rînd, permiteți-mi 
în numele Tineretului Comu
nist din Belgia să vă mulțu
mesc pentru invitația care ne-a 
fost făcută de a asista la Con
gresul dumneavoastră. Nu ne 
îndoim de faptul că acest al 
IX-lea Congres va marca o 
etapă importantă în această 
operă care este a dumnea
voastră, dar spre care năzuim 
și noi, construcția socialismu
lui.

De cîțiva ani încoace — a 
arătat în continuare vorbito
rul — tineretul a dobîndit în 
lume o pondere politică mai 
importantă. în țările capitalis
te, el duce cu vigoare lupta 
împotriva politicii agresive a 
imperialismului. El luptă de 
asemenea, împotriva nedreptă
ții sociale, împotriva rasismu
lui, pentru o societate mai 
bună.

Vorbitorul a înfățișat, apoi, 
unele acțiuni inițiate de tine
rii comuniști belgieni. La 5 
martie anul acesta, tinerii co
muniști organizează la Bruxel

Salutul reprezentantului 
Uniunii Tineretului Comunist 

din R. P. Ungară, Fdcze Lajos

în numele tinerei generații, 
al tinerilor comuniști . care 
construiesc socialismul în Re
publica Populară Ungară, în 
numele C.C. al Uniunii Tine
retului Comunist, salutăm cu 
căldură cel de-al IX-lea Con
gres al Uniunii Tineretului 
Comunist din România. Salu
tăm pe sutele de mii de tineri 
comuniști români, care parti- 
cipînd la construirea socialis
mului militează cu succes pen
tru viitorul mai frumos, mai 
bun, mai fericit al tineretu
lui din România.

Uniunea noastră se va stră
dui și în viitor, cu toate for
țele ei, ca relațiile frățești și 
colaborarea dintre organiza
țiile noastre de tineret să se 
dezvolte și mai mult și să 
dea tot mal multe rezultate, 
roade mereu mai bogate, pen
tru măreața noastră activitate 
în comun.

Vorbitorul a relatat în con
tinuare preocupările actuale 
ale tineretului ungar :

Salutul reprezentantului
Tineretului F. R. E. L I. M. 0;

din Mozambic, 
Raphael Benedito Maguni

Salutînd Congresul U.T.C. 
vorbitorul și-a exprimat bucu
ria de a participa la această 
manifestare. Reprezentantul 
F.R.E.L.I.M.O. a dat o deose
bită apreciere eforturilor pe 
care le face tineretul român 
pentru a contribui la dezvolta
rea României socialiste. în 
continuare vorbitorul a spus : 

Experiența economică și so
cială în care este angajat po
porul și tineretul dv. reprezin
tă o sursă de inspirație și pen
tru poporul nostru. In aceste 

les un mare miting pentru 
eliberarea Angelei Davis. în 
septembrie, tinerii comuniști 
vor organiza o manifestație 
împotriva N.A.T.O. și împotri
va tuturor implicațiilor sale 
agresive în lume.

Pe plan intern, Tineretul 
Comunist militează în fa
voarea unui larg front al tine
rilor progresiști; luptă pentru 
democratizarea învățămîntu- 
lui, revendică pentru tinerii 
muncitori egalitatea salariilor 
la calificare egală, începînd 
de la vîrsta de 18 ani ; reven
dică pentru tineri. în general, 
drepturi politice depline înce
pînd de la vîrsta de 18 ani.

Vorbitorul s-a referit, în 
continuare, la rolul deosebit 
pe care-1 are sistemul mondial 
socialist în promovarea ideilor 
socialismului în lume, relevînd 
în acest sens importanța uni
tății țărilor socialiste. Să fim 
bine înțeleși — a subliniat vor
bitorul — dacă noi cerem uni
tatea, aceasta înseamnă, de 
asemenea, unitate în diversita
te, aceasta înseamnă unitate 
prin discuții sincere și fră
țești.

Noi știm cu toții că socia
lismul nu se construiește și nu 
se va construi ca într-un basm 
cu zîne. Mult timp încă se vor 
ivi numeroase dificultăți, a- 
cest lucru e firesc.

Totuși, dacă comuniștii, dacă 
tinerii comuniști, dau exem
plu de ceea ce este o adevă
rată dezbatere ideologică, 
atunci noi vom cîștiga bătălia. 
Atunci tot mai numeroși tineri 
din țările capitaliste se vor 
alătura ringurilor noastre.

Natural, pentru tineretul din 
patria noastră, cel mai însem
nat eveniment l-a constituit, 
desigur, cel de-al X-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar ținut în no
iembrie 1970.
' Noi, tinerii din Ungaria nu 
numai că sîntem de acord Cu 
politica partidului nostru, dar 
participăm activ la realizarea 
obiectivelor mărețe ale clasei 
noastre muncitoare, ale na
țiunii noastre în construcția 
socialistă a Ungariei.

Acestui scop îi este subor
donat și cel de-al VIII-lea 
Congres al Uniunii Tineretului 
Comunist din țara noastră 
care va avea loc la sfîrșitul a- 
cestui an. După părerea noas
tră, al VIII-lea Congres al or
ganizației noastre se întrunește 
într-o perioadă foarte prielni
că, deoarece cel de al X-lea 
Congres al Partidului nostru 
a trasat căile și sarcinile dez
voltării viitoare a societății 
noastre. Guvernul nostru a e- 
laborat și a aprobat cel de-al 
IV-lea plan cincinal, care va 
crea bazele economice ale dez
voltării viitoare, la un nivel 
superior și a construirii de
pline a socialismului, noi po
sibilități creșterii nivelului de 
trai, dezvoltării culturii po
porului. Toate acestea obligă 
Uniunea Tineretului ca prin 
programul și metodele sale să 
se încadreze mult mai activ și 
eficient în procesul de dezvol
tare a societății, să găsească 
posibilități și modalități pen
tru a răspunde preocupărilor 
tineretului, atît în producție 
și activitatea politică, cît și în 
timpul lui liber.

zile în care ne aflăm printre 
dumneavoastră, sperăm să pu
tem dobîndi o cunoaștere mai 
aprofundată a României și a 
eforturilor . pentru progresul 
economic, social, politic, cultu
ral al poporului dvs.

Referindu-se la situația din 
Mozambic, vorbitorul a sub
liniat :

Am început lupta armată la 
25 septembrie 1964 și astăzi, 
după 6 ani, războiul de gueri
lă acoperă mai mult de o trei
me din țara noastră. La ora 
actuală ne preocupăm de în
tărirea conștiinței politice a 
maselor, de extinderea acțiu
nilor noastre militare în re
giuni în care nu s-au mai des
fășurat lupte armate, de con
solidarea zonelor aflate sub 
controlul F.R.E.L.I.M.O. în 
prezent noi exercităm puterea 
politică și administrativă pe o 
întindere de 150.000 km.p. cu 
un milion de locuitori.

în aceste regiuni legile care 
ne guvernează nu mai sînt cele 
ale colonialismului portughez, 
ele sînt legile noastre și po
porul nostru este acela care 
decide rezolvarea propriilor 

sale probleme. O nouă societa
te se naște, pură și sănătoasă, 
construită de poporul însuși 
și eliberată de opresiune și 
corupție.

Apărarea libertății și drep
tății — a spus vorbitorul — 
înseamnă apărarea drepturilor 
omului și ale poporului de a-și 
hotărî singur soarta, liber și 
independent. Aș dori să folo
sesc acest prilej ca să exprim 
încă o dată profunda noastră 
recunoștință pentru ajutorul 
extrem de important, pe care

Salutul reprezentantului
Comitetului Polonez de Cooperare 

a Organizațiilor de Tineret,
Andrzej Majkowski

Permiteți-mi ca în numele 
Comitetului Polonez de Coo
perare a Organizațiilor de Ti
neret să transmit Congresului 
dv. și prin dv. tuturor mem
brilor U.T.C. din România 
calde salutări și mult succes 
în munca dv.

Congresul dv. se desfășoară 
într-o perioadă specială pen
tru mișcarea tineretului polo
nez și pentru întregul nostru 
popor.

Această perioadă se caracte
rizează printr-o temperatură 
mai ridicată a vieții politice 
și prin întețirea eforturilor în
tregului popor, care prin 
munca sa productivă sprijină 
noua conducere a partidului și 
guvernului.

Acordînd încredere noii 
conduceri, poporul nostru, cu 
energii sporite, pășește în re
alizarea programului de dez
voltare a Poloniei socialiste, 
trasat în hotărîrea Plenarei a 
VIII-a a C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez.

Am încheiat prima -etapă și 
cea mai grea a lichidării ur
mărilor crizei din decembrie. 
Am învins deficiențele în po
litica economică și socială, în 
sensul direcționării probleme
lor de partid și de stat, a fost 
reînnoită în ultimul timp le

Salutul reprezentantului 
Ligii Tineretului Democrat 
din Japonia, Akira Oyama

MMMMM
Este o mare plăcere pentru 

noi că relațiile de prietenie 
dintre organizațiile noastre se 
dezvoltă, deși Japonia și 
România sînt atît de de
părtate din punct de ve
dere geografic. Exprimăm 
felicitările noastre din ini
mă pentru rolul activ și 
multiplele succese ale tine
retului român în diferite do
menii ale industriei, agricul
turii, științei și culturii, pen
tru contribuția sa la construc
ția unei societăți socialiste 
multilateral dezvoltate.

In mod special, sîntem foar
te interesați de faptul că, sub 
conducerea Partidului Comu
nist Român, acordați impor
tanță dezvoltării democrației

Salutul reprezentantului 
Tineretului Liber German

din R.D. Germană, Erich Postler

Consiliul Central al Tine
retului Liber German — a a- 
rătat vorbitorul — transmite 

poporul vostru, condus de 
Partidul Comunist, l-a acor
dat F.R.E.L.I.M.O. și poporu
lui mozambican în lupta lor 
contra colonialismului portu
ghez și imperialismului. în 
continuare, el a demascat po
litica colonială a Portugaliei.

Vorbitorul și-a exprimat în 
încheiere încrederea și con
vingerea fermă că lupta arma
tă a poporului mozambican, 
împotriva colonialismului por
tughez, va fi încununată de 
succes.

gătura indispensabilă în siste
mul nostru — între conduce
rea de partid și clasa munci
toare.

Tinerii polonezi au fost 
printre primii care au lansat 
lozinca de sprijinire a parti
dului și statului prin muncă 
patriotică și noi angajamente 
în sporirea producției.

Tineretul Poloniei și Româ
niei — a arătat în continuare 
vorbitorul — se află în frontul 
comun antiimperialist, avînd 
ca scop împiedicarea unui nou 
război. Facem multe eforturi 
în problema menținerii păcii 
și pentru crearea sistemului 
de securitate colectivă pe con
tinentul nostru. Tineretul ță
rilor noastre militează activ 
pentru convocarea unei con
ferințe general-europene con
sacrată securității și cooperă
rii pe continentul nostru.

Un Important element pozi
tiv, generator de optimism îl 
constituie acceptarea largă a 
ideii Conferinței securității 
europene de către tînăra ge
nerație din țările europene. 
Conferințele internaționale de 
la Snagov, Helsinki și Miin- 
chen aduc confirmarea aces
tui fenomen.

Vorbitorul s-a referit în 
continuare la importanța pe 
care o are semnarea în anul 
trecut a acordurilor între 
U.R.S.S. și R.F.G. ca și între 
R.P. Polonă și R.F.G.

După ce a exprimat solida
ritatea tineretului polonez cu 
mișcările de eliberare națio
nală, cu forțele antiimperia- 
liste din întreaga lume, vorbi
torul a spus : Inimile noastre, 
ale tinerilor polonezi și ro
mâni. bat la unison cu inimi
le tuturor tinerilor progresiști 
din lume. îmi exprim speran
ța că acest congres va consti
tui un nou imbold în activita
tea U.T.C. din România, a ti
nerei generații, a frumoasei 
dv. țări.

socialiste și apărați activ prin
cipiile independenței, suvera
nității și egalității în relațiile 
internaționale.

Vorbitorul s-a referit apoi 
la activitatea Ligii Tineretu
lui Democrat. \

Liga Tineretului Democrat 
— a arătat vorbitorul — stă 
în fruntea luptelor și activi
tăților largi și multilaterale 
ale tineretului japonez pentru 
abrogarea „Tratatului de se
curitate" japono-american. 
pentru retrocedarea necondi
ționată și completă a Okinawei 
care a fost transformată în
tr-o bază nucleară americană, 
împotriva reînvierii militaris
mului japonez, pentru apăra
rea și îmbunătățirea vieții și 
drepturilor tineretului munci
tor, pentru îmbunătățirea con
dițiilor de învățătură ale stu
denților. Prin aceste lupte, or
ganizația noastră, sub condu
cerea Partidului Comunist din 
Japonia, depune toate efortu
rile pentru a uni masele largi 
ale tineretului, pentru a sta
bili un front al tineretului ca 
parte a frontului unit demo
cratic național. In ultimii 10 
ani, Liga noastră și-a mărit 
rîndurile de 20 ori și în pre
zent numărul membrilor este 
de 200 000 iar cei care subscriu 
pentru organul nostru de pre
să este de 300 000.

celui de-al IX-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Comunist 
din Republica Socialistă Ro
mânia salutările cele mai cal
de și frățești din partea mem
brilor organizației noastre și 
a întregului tineret din Re
publica Democrată Germană.

Tineretul român a obținut 
mari succese în toate dome
niile vieții sociale și economi
ce, în construirea patriei sale 
socialiste. Salutăm Congresul 
dumneavoastră și ne expri
măm bucuria că în ultimii ani 
prietenia și colaborarea între 
Tineretul Liber German și U- 
niunea Tineretului Comunist 
din România s-a adîncit con
tinuu. Ambele noastre organi
zații de tineret sînt unite prin 

ideologia comună a marxism- 
leninismului ; pe noi ne leagă 
tradițiile bogate ale luptei de 
rezistență antifascistă a pă
rinților noștri și lupta pentru 
pace și socialism în prezent.

Relevînd apoi, actualitatea 
și importanța luptei pentru 
securitate europeană, vorbito
rul a subliniat că Tineretul 
Liber German din R.D. Ger
mană salută din toată inima 
tratatele sovieto-vest-german 
și polono—vest-german. A- 
ceasta — a apreciat el — con
stituie un pas, important pe 
calea păcii și a securității în 
Europa cît și pentru facilita
rea ținerii cît mai curînd po
sibil a Conferinței pentru 
securitatea europeană. Acum 
ar fi logic ca Guvernul Fede
ral să ratifice în cel mai scurt 
timp cele două tratate și să-și 
îndeplinească 'îndatoririle ce 
rezultă din ele. Noi, însă, nu 
trecem cu vederea faptul că 
în R.F.G. există încercări ma
sive pentru a împiedica cu 
orice mijloace ratificarea a- 
cestor tratate. Vorbitorul s-a 
referit în acest sens la activi
tatea forțelor reacționare și 
revanșarde din R.F.G.

In prezent — a arătat în 
continuare vorbitorul — cercu
rile imperialiste și înainte de 
toate cele din S.U.A., își in
tensifică agresivitatea în toate 
părțile lumii. Noi toți urmă

Salutul reprezentantului 
Uniunii Tineretului Muncitor 

din R. P. Albania, Haxhire Brahja

Permiteți-mi ca, în numele 
Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Muncitor din Al
bania și al tuturor tinerilor din 
Albania, să transmit Congresu
lui al IX-lea al dv. și prin dv. 
noii generații a României, 
salutările noastre cordiale și 
urările cele mai bune pentru 
noi succese pe drumul con
struirii socialismului.

Tinerii din Albania se bucu
ră în mod sincer de suscesele 
dobîndite de tineretul frate al 
României în construirea noii 
vieți socialiste. Aceste succese 
care sînt rodul muncii pline 
de abnegație a maselor largi 
muncitoare, conduse de Parti
dul Comunist Român, poartă 
în același timp pecetea hărni
ciei și a energiilor creatoare 
ale noii generații a patriei dv. 
Prin participarea sa directă si 
in masă la construirea mari
lor opere industriale, la dez
voltarea învățămîntului, cul
turii și științei, tineretul din 
România a dat și dă o con
tribuție importantă în efortu
rile întregului popor, pentru 
înflorirea patriei.

Dragostea și fidelitatea sa 
față de popor, patrie și socia
lism, tineretul român a ma
nifestat-o și în lupta împotri
va calamităților naturale din 
anul trecut. In munca și efor
turile pentru obținerea acestor 
victorii, poporul și tineretul 
din România au învins tot felul 
de obstacole și dificultăți. La 
fel ca și întregul popor alba
nez, care este legat de po

Cuvintul tovarășului Ștefan Rab
delegat al organizației județene Covasna

In prezent, dovada cea mai 
concludentă a rezolvării juste 
a problemei naționale în pa
tria noastră o constituie ridi
carea economică și social-cul- 
turală a tuturor județelor 
țării. Ca o realitate incontes
tabilă în acest sens se prezin
tă platforma industrială din 
orașul Tg. Secuiesc, care cu
prinde trei dintre cele mai 
moderne unități din țară — 
toate realizări ale cincinalului 
recent încheiat. Media de vîrs- 
tă a salariaților de pe această 
platformă este de 24—25 de 
ani, iar a colectivului Fabricii 
de confecții de numai 20 de 
ani.

Crearea acestui potențial e- 
conomic este însoțită de o se
rie întreagă de mutații și 
transformări sociale, funda
mentale pentru viața locuito
rilor județului ți mai ales a 

rim cu indignare și revoltă 
bombardamentele repetate a- 
supra teritoriului Republicii 
Democrate Vietnam, extinde
rea războiului Statelor Unite 
ale Americii împotriva popoa
relor Indochînei, invadarea 
barbară de către S.U.A. și ma
rionetele lor sud-vietnameze a 
Laosului. Tineretul Liber Ger
man își întărește solidaritatea 
activă cu toate popoarele care 
luptă pentru libertatea lor; 
Știm că de partea noastră a- 
vem prieteni de nădejde. în 
lupta antiimperialistă își are 
deplină valabilitate deviza ce
lor ce muncesc : „Forța noas
tră constă în unitatea noas
tră". Uniți sîntem invincibili.

Tineretul Republicii Demo
crate Germane — a relevat în 
încheiere vorbitorul — se pre
gătește cu inițiative meritorii 
în cinstea celui de-al VIII-lea 
Congres al Partidului Socia
list Unit din Germania, pentru 
al IX-lea Parlament al Tine
retului Liber German, din 
mai 1971, de la Berlin.

Toate forțele noastre le în
dreptăm spre întărirea multi
laterală a R.D G. Aceasta este 
contribuția noastră cea mai 
prețioasă la întărirea comu
nității statelor socialiste, la 
succesul luptei împotriva im
perialismului, penjru victoria 
socialismului în întreaga lume.

porul român printr-o veche 
prietenie care a căpătat un 
nou conținut de cînd ambele 
noastre popoare au devenit 
stăpîne pe destinele lor, tine
retul nostru va fi întotdeauna 
alături de voi, în zilele bune 
și grele și va susține pînă la 
capăt lupta și eforturile dum
neavoastră, pentru apărarea 
independenței naționale.

După ce a exprimat solida
ritatea activă a tineretului al
banez cu lupta forțelor antiim- 
perialiste din întreaga lume, 
vorbitoarea a prezentat preo
cupările tinerei generații, a 
Albaniei.

Pe coasta Mării Adriatice — 
a arătat vorbitoarea — po
porul și tineretul nostru, sui? 
conducerea Partidului Muncii 
din Albania, în frunte cu to
varășul Enver Hodja, constru
iesc cu succes socialismul. 
Grea dar glorioasă a fost calea 
parcursă de țara noastră în cei 
27 de ani scurși de la elibera
re. Poporul și tineretul nostru 
au obținut, prin munca lor 
eroică, succese importante în 
toate domeniile construcției 
socialiste. Producția industria
lă a crescut față de perioada 
antebelică de 52 de ori. Noi 
ramuri ale industriei, necunos
cute înainte, ca industria chi
mică, metalurgia feroasă și 
neferoasă, industria mecanică 
etc. s-au creat în toate colțu
rile patriei noastre. O victorie 
strălucită au obținut poporul și 
tineretul nostru anul trecut 
terminînd electrificarea în 
toată țara. Și în agricultură au 
fost obținute multe succese, 
învățămîntul a luat la noi o 
mare dezvoltare. Independen
ța, libertatea și victoriile so
cialiste, care au fost obținute 
prin muncă și sacrificii nenu
mărate, sînt sfinte pentru noi.

Planul cincinal 1971—1975 
deschide noi perspective stră
lucitoare pentru poporul și ti
neretul nostru. Primii pași ai 
cincinalului au început cu suc
ces. în acești ani, noi vom ce
lebra cea de-a 30-a aniversare 
a formării Partidului nostru, 
jubileu de care sînt legate toa
te victoriile noastre.

tineretului în legătură cu care 
institutele noastre de cercetări 
sociologice inclusiv Centrul de 
cercetări pentru problemele 
tineretului, ar putea formula 
concluzii și recomandări de 
lucru mai clare.

După ce a înfățișat aspecte 
din activitatea organizațiilor 
U.T.C. ale județului, tovarășul 
Ștefan Rab a subliniat:

Am reținut și acordăm o 
înaltă apreciere ideii cuprinse 
în cuvîntarea rostită de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. con
secvent aplicată de partidul 
nostru, de a crea cadrul cel 
mai propice adîncirii continue 
a democrației noastre socialis
te în toate compartimentele 
vieții noastre sociale. Din acest 
punct de vedere, m-aș opri cu 
deosebire asupra accentului ce 
trebuie pus pe continua lărgi
re a democrației vieții de or
ganizație, a creșterii autono
miei organizațiilor de bază 
U.T.C., încît acestea să devină 
factori din ce în ce mai activi, 
cadrul propice manifestării 
plenare a inițiativei tinerilor 
de concepere și organizare a 
întregii activități.

Iată de ce salutăm ideea 
privind renunțarea la verigile 
intermediare între conducerea 
superioară a organizației noas
tre și comitetele județene 
U.T.C., subliniind și faptul că 
simțim nevoia prezenței mai 
active si permanente a mem
brilor Comitetului Central, ai 
Biroului său nu numai în con

ceperea acțiunilor, ci în mod 
deosebit în desfășurarea aces
tora.

îmi exprim părerea că ar fi 
de asemenea oportună și revi
zuirea folosirii aparatului co
mitetelor județene U.T.C. Ar
gumentez acest lucru pe baza 
concluziei că nu de puține ori 
instructorii teritoriali ai comi
tetelor județene se transformă 
în executanți direcți ai unor 
sarcini ce revin în mod ne
mijlocit organizațiilor U.T.C., 
ba, mai mult chiar, se substi
tuie acestora, ceea ce, evi
dent, dăunează ideii expuse 
privind stimularea permanen
tă a inițiativei masei de tineri, 
libertății de acțiune a acesto
ra. Astfel se creează posibili
tatea folosirii mai judicioase 
a activului salariat.

Propunem, de asemenea, 
permanentizarea unor mani
festări cultural-artistice și ști
ințifice pentru tineretul șco
lar : concursuri, seminarii sau 
colocvii naționale — apropiate 
de cele studențești.

Cred că este necesară reali
zarea unei mai strînse legături 
între tinerii creatori români și 
cei aparținînd naționalităților 
conlocuitoare, orientarea preo

Cuvintul tovarășei Anca Pătrașcu
delegată a organizației județene Dolj

Aș dori să relev unele as
pecte din activitatea cercu
rilor și a societăților științifi
ce și literare care polarizează 
în focarul cunoașterii și pa
siunii pentru știință și cultu
ră, peste 200 de elevi. Condu
se de elevii înșiși, îndrumate 
de cei mai buni, dascăli ai 
noștri, secțiile de limbă și li
teratură română, literatură u- 
niversală, creație, istorie-filo- 
zofie și artă dramatică, de 
chimie, fizică și matematică, 
conjugă în mod fericit talen
tul cu dezvoltarea deprinderii 
de muncă independentă și în
ceputurile unei activități de 
cercetare științifică. Gîndesc 
că ar fi mult mai eficient ca 
activitatea cercurilor științifi
ce să fie legată de nevoile 
producției, constituind și o 
premisă a orientării noastre 
profesionale asupra meserii
lor și specialităților necesare.

Am dori mult ca întreaga 
muncă politico-ideologică pe 
care o desfășurăm noi elevii 
să fie mai activ sprijinită de

Salutul tovarășului 
Alexandru Ivasiuc 

secretarul Uniunii Scriitorilor din România

Meseria noastră fiind cu
vintele, aș vrea să vă spun,' 
de data aceasta, cîteva cu
vinte neconvenționale, în mă
sura în care un salut adresat 
unui for politic poate să se 
abată de la niște adevăruri 
care trebuie menționate. Exis
tă o complexă legătură între 
literatură și tineretul pe care 
îl reprezentați aici. Eu aș 
spune că ea se înscrie pe trei 
planuri cel puțin. întîi, că sînt 
neîndoios și mulți dintre dv. 
care sînt deja, cîțiva sînt în 
sală, și foarte mulți care do
resc să intre în rîndul acestei 
ciudate bresle. în al doilea 
rînd, și cred că aici este lu
crul cel mai important, nu 
există poate un cititor mai 
avid decît omul tînăr, și nu 
există un rost mai adînc al 
lecturii decît la vîrsta dv. O 
carte devine adevărată atunci 
cînd transformă, iar tineretul 
este materialul principal asu
pra căruia lucrăm. Și lucrăm 
în moduri deosebite. Nu nu
mai pentru că literatura este 
și un mijloc de educație și 
noi ne dăm seama de lucrul 
acesta, dar și datorită faptu
lui că ea formează cu adevă
rat un om, nu numai prin 
ideile pe care le transmite, 
dar și prin însuși actul lec
turii, căci a citi, înseamnă a 
te detașa de grijile imedia
te, a citi înseamnă a găsi 
timpul și răgazul necesar 
meditației care este necesară 
la rîndul său, activității și ac

cupărilor de creație ale aces
tora mai ales în sensul abor
dării unor probleme care fră- 
mîntă tineretul. în acest sens, 
ne angajăm să fim gazda unui 
dialog între tinerii poeți și 
prozatori debutanți în colec
țiile „Luceafărul" și „For- 
ras“.

Punem, totodată, în atenția 
Comitetului Central al U.T.C., 
Ministerului învățămîntului 
studierea formelor de predare 
și însușire a limbii române de 
către elevii aparținînd națio
nalităților conlocuitoare, pu- 
nîndu-se un accent mai mare 
pe conversația directă între 
profesor și clasă, ceea ce nece
sită, după părerea noastră, un 
spațiu mai mare în cadrul 
programelor școlare.

De asemenea, consider o da
torie să arăt că tinerii din ju
dețul nostru simt într-o bună 
măsură lipsa unor materiale 
editate în limba maghiară cum 
ar fi, de exemplu, cele nece
sare pregătirii tehnice și pro
fesionale a lor, precum și pre
zența redusă în paginile pu
blicațiilor „Elore", „A het" șl 
altele a unor articole despre 
«viața și munca tinerilor.

publicațiile de tineret. Ne pu
nem mari speranțe în revista 
„Tînărul leninist", a cărei a- 
pariție într-un profil nou o 
salutăm cu căldură. Dorim, de 
asemenea, ca în coloanele 
„Scînteii tineretului" să fie 
mai prezente problemele pre
gătirii politico-ideologice a ti
nerilor.

Cred că ar fi util să se îm
bogățească și literatura social- 
politică cu noi teme privind 
istoricul luptelor revoluționa
re ale tineretului din patria 
noastră, participarea activă a 
tineretului la opera de edifi
care a socialismului, ca și 
teme din istoria gîndirii filo
zofice din țara noastră și uni
versală, idei noi în filozofia 
contemporană și altele.

Oamenii de artă și literatu
ră, cinematografia să se aplece 
mai mult asupra problemelor 
care preocupă tineretul, să 
fim eroii unor valoroase ope
re, filme care să spună gene
rațiilor viitoare cum am mun
cit și ne-am pregătit pentru a 
fi urmașii demni ai celor mai 
buni fii ai poporului nostru — 
comuniștii.

în condițiile revoluției teh- 
nico-științifice contemporane 
cunoștințele acumulate se u- 
zează într-un ritm deosebit 
de accelerat. Din acest motiv, 
îmi permit să exprim o opi
nie care de altminteri este tot 
mai mult îmbrățișată de cole
gii mei, și anume aceea ca 
Ministerul învățămîntului să 
opereze o serie de modificări 
în conținutul manualelor șco
lare și' a programelor de așa 
manieră încît încă din cursul 
liceal să se poată realiza o 
mai deplină pregătire a elevi
lor pentru autoinstruire.

țiunilor ulterioare. A citi în
seamnă a te înscrie într-o co
munitate largă a tuturor ce
lor ce împărtășesc aceste idei 
și care gîndesc. O carte dez
voltă pe un om pe cel puțin 
trei căi și în primul rînd eti
ca, după aceea, îi dezvoltă 
gîndirea creatoare și în al 
treilea rînd îi dezvoltă sensi
bilitatea. Toate aceste lucruri 
sînt necesare pentru a crea 
tipul de om într-adevăr deta
șat, de înaltă sensibilitate și 
de mare capacitate de gîndire 
de care este nevoie în Româ
nia și pretutindeni în lume, 
pentru a asigura progresul, 
pentru a asigura demnitatea 
umană și toate valorile pe 
care dv., aici, le reprezentați 
printre tineri.

Nu știu dacă literatura, 
așa cum o scriem noi este su
ficient de bună, pentru a face 
față gustului dv. îmi permit 
să fac o mică paranteză de la 
acest discurs propriu-zis și 
să-mi amintesc că cu cîțiva 
ani în urmă, cu doi ani și ju
mătate, am fost într-o tabără 
de elevi din ultimele clase de 
liceu care se preocupau de li
teratură, undeva Ia munte. 
Am fost frapat de cunoștin
țele lor, de tipurile lor de în
trebări, mi-am dat seama că 
undeva, ca un matur, nu-mi 
dau seama exact de scrupu- 
lozitatea și de inteligența spe
cială a unei generații care se 
deosebește de generația noas
tră, întrucît a acumulat o mult 
mai mare cantitate de infor
mație și a putut în felul a- 
cesta să se pună în contact cu 
o serie întreagă de lucrări 
care se petrec în țara noastră 
și în întreaga lume. Exigen
țele unor asemenea cititori 
sînt foarte importante pentru 
noi. Așa, încît, încheindu-mi 
salutul din partea Uniunii 
Scriitorilor, vă promitem că 
vom încerca să facem tot ce 
se poate pentru a vă oferi a- 
cele cărți, care nu numai să 
vă ajute în mod direct, dar 
în același timp să întîmpine 
și să cristalizeze ceva ce dv. 
doriți.
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL IX-LEA AL UJ\C
Salutul reprezentantului 

Tineretului Revoluției Democrate 
Africane din Republica Guineea, 

Keita Kaba

rezervă a Partidului Revolu
ționar Popular Mongol. Ea 
și-a adus un aport substan
țial și în apărarea cuceririlor 
revoluționare ale poporului 
mongol și în crearea și dez
voltarea unei economii și cul
turi noi, în transformarea re
voluționară a tuturor dome
niilor vieții sociale, în con
struirea socialismului în Re
publica Populară Mongolă.

Noi ne bucurăm sincer că 
prietenia frățească și colabo
rarea economică și culturală 
dintre Republica Populară 
Mongolă și Republica Socia
listă România se întărește și 
se . dezvoltă spre binele po
poarelor și tineretului țărilor 
noastre, în interesul cauzei 
păcii și socialismului — a spus 
vorbitorul în încheiere.

Salutul reprezentantului 
Uniunii Tineretului Tunisian,

Mohamed Maalej

Salutul reprezentantului 
Tineretului Comunist Chilian,

Maximo Guerrero

După ce a adus Congresu
lui, tineretului României, sa
lutul tineretului Republicii 
Guineea, vorbitorul s-a referit 
la recenta agresiune împotri
va Guineei: La 22 noiembrie 
1970, colonialismul portughez 
susținut de imperialismul in
ternațional a lansat cu ajuto
rul bandelor sale de soldați și 
mercenari un atac tîlhăresc 
îrhpotriva Republicii Guineea 
în tentativa zadarnică de a 
răsturna, printr-o lovitură de 
forță, guvernul legal în frun
te cu președintele Ahmed 
Seku Ture și de a împinge din

nou poporul guineez în noap
tea neagră a dominației colo
nialiste.

A fost o nouă crimă comisă 
de colonialismul portughez 
împotriva poporului Guineei. 
Dar planurile lui au eșuat. Cu 
curaj și demnitate, poporul, 
tineretul guineez au apărat în 
mod victorios suveranitatea și 
independența națională a țării, 
aducînd astfel o nouă contri
buție în lupta împotriva impe
rialismului, colonialismului și 
neocolonialismului în Africa.

In această dură încercare, 
poporul din Guineea s-a bu
curat de solidaritatea efectivă 
a tuturor popoarelor africane, 
de solidaritatea tuturor for
țelor progresiste din lume.

în ceea ce privește România, 
poporul său, Partidul său Co
munist avînd în frunte pe se
cretarul său general, tovarășul 
Ceaușescu, și-au manifestat și 
în această împrejurare, ca în
totdeauna, solidaritatea și prie
tenia față de Republica Gui
neea.

De aceea, de la această tri
bună, vreau să vă asigur în 
numele întregului popor, al ti
neretului din Guineea, de sen
timentele noastre de profundă 
recunoștință.

Salutul reprezentantului 
Federației Tineretului Democrat 

din Irak, Saami Nuri

Salutul reprezentantului
Uniunii Tineretului Socialist

din Cehoslovacia, Jindrich Polednik

După ce a adresat un căl
duros salut pârtiei panților la 
Congres, tuturor tinerilor din 
România și organizației lor, 
Uniunea Tineretului Comu
nist. vorbitorul a spus :

Situația internațională ac
tuală este caracterizată prin 
intensificarea acțiunilor agre
sive în Indochina, Orientul 
Apropiat, Africa și în alte 
părți ale globului, periclitînd 
în mod serios pacea și inde
pendența națională. Condam
năm cu hotărîre continuarea 
agresiunii Statelor Unite ale 
Americii și escaladarea răz
boiului împotriva popoarelor 
și tineretului eroic din Viet
nam, Laos și Cambodgia. Nu 
va exista o pace adevărată în 
Orientul Mijlociu dacă trupele 
israeliene nu se vor retrage 
de pe toate teritoriile ocupate 
și dacă poporul palestinian nu 
obține drepturile națidnale ba
zate pe dreptul la autodeter
minare. în acest context soli
cităm ca toate forțele antiim- 
perialiste și iubitoare de pace 
să-și dezvolte acțiunile de 
solidaritate cu popoarele și ti
neretul arab.

în ceea ce privește situația

din Irak — a arătat în conti
nuare vorbitorul — aș dori să 
vă informez asupra faptului 
că suferim nu numai de pe 
urma lipsei unității și demo
crației naționale, dar și a u- 
nor persecuții și atacuri ne
încetate împotriva forțelor de
mocratice și patriotice, inclu
siv împotriva tineretului. Con
siderăm că acțiunile antico
muniste asociate cu cele anti
democratice si cu persecuta-' 
rea forțelor democratice, nu 
pot realiza unitatea națională 
și nu pot servi intereselor su
preme ale națiunii și că ele 
pun în pericol independența 
națională.

De aceea facem apel la so
lidaritatea dvs. efectivă cu 
forțele democratice din Irak, 
cu forțele care sprijină lupta 
noastră pentru democrație, 
împotriva imperialismului, 
pentru progresul politic și so
cial, pentru drepturile tinere
tului democrat.

în încheiere vorbitorul a 
exprimat dorința organizației 
sale de a lărgi și în viitor le
găturile de cooperare cu U- 
niunea Tineretului Comunist 
Jin România.

■Experiența dumneavoastră 
în ceea ce privește organiza
rea, încadrarea și formarea ti
nerilor ar putea servi, pe drept 
cuvînt, de exemplu pentru 
multe țări care, ca și noi, au 
mereu prezent, ca Obiectiv ma
jor, crearea unei generații noi, 
entuziaste și dinamice, înar
mată cu valori morale sigure, 
capabilă de a-și asuma respon
sabilități actuale și viitoare, pe 
plan național și internațional, 
în vederea creării unei socie
tăți mai bune, bazată pe prin
cipiile justiției sociale.

Tocmai de aceea, tineretul 
tunisian, grupat în jurul Uniu

nii Tineretului Tunisian, acor
dă o importanță deosebită lu
crărilor Congresului U.T.C. 
care ne vor ajuta să cunoaș
tem mai bine bogata și valo
roasa dumneavoastră experien
ță, prețioasă pentru noi, pen
tru activitatea noastră.1'

Noi acordăm o mare impor
tanță unor astfel de contacte și 
schimburi, ca acel prilejuit de 
Congresul dumneavoastră, con
tacte care să contribuie la dez
voltarea legăturilor de priete
nie, de fraternitate între tineri 
și care deschid largi orizonturi 
unei cooperări fructuoase, să
nătoase și durabile.

Vizita recentă a primului 
secretar al U. T. C., ministru 
pentru problemele tineretului 
în Tunisia, întîlnirile utile și 
constructive cu conducătorii ti
neretului nostru, apropiata vi
zită pe care ministrul tunisian 
pentru problemele de tineret și 
sport o va face în România, o- 
glindesc dorința noastră de a 
intensifica schimburile cu 
dumneavoastră și prin dum
neavoastră cu tot tineretul ro
mân, ca și năzuința de a con
tribui la întărirea colaborării 
între organizațiile noastre și 
la strîngerea, din ce în ce mai 
mult, a relațiilor noastre de 
prietenie.

Salutul reprezentantului
Tineretului M.P.L.A. din Angola,

Afonso Van Dunen

Fermiteți-mi ca în numele 
tinerilor și tinerelor Republi
cii Socialiste Cehoslovace să 
transmit Congresului dum
neavoastră și tuturor uteciști- 
lor din România salutări fier
binți, tovărășești.

Vorbitorul s-a referit apoi 
la preocupările actuale ale 
tineretului R. S. Cehoslovace, 
amintind că în luna noiem
brie a anului trecut a avut loc 
Conferința națională de con
stituire a Uniunii Tineretului 
Socialist. El a reliefat proce
sul de consolidare a Uniunii 
Tineretului Socialist din Ce
hoslovacia într-d organizație 
unitară, de masă, înfățișînd, 
apoi obiectivele principale pe 
care și le-a propus această 
organizație în prezent.

Anul 1971 — a arătat vor
bitorul — este pentru organi
zația noastră deosebit de în
semnat. Partidul nostru, ca și 
Partidul Comunist din Româ
nia, sărbătoresc a 50-a ani

versare. Tot în aceste zile tine
retul nostru sărbătorește a 
50-a aniversare a creării or
ganizației comuniste de tineret 
din Cehoslovacia.

Vrem să folosim aceste date 
însemnate în viața popoarelor 
noastre în scopul dezvoltării 
inițiativelor în muncă, să sa
lutăm cu acțiuni concrete al 
XIV-lea Congres al Partidu
lui Comunist Cehoslovac.

Vrem să fim — a relevat în 
continuare Vorbitorul — o for
ță, de nădejde a mișcării 
de tineret progresiste interna
ționale și să contribuim la u- 
nitatea ei, în lupta comună 
împotriva imperialismului, 
pentru pace și democrație, 
pentru independență națională 
și un viitor mai bun.

Vrem să exprimăm de la 
această tribună deplina soli
daritate a tineretului nostru 
cu lupta dreaptă a poporului 
vietnamez. Sîntem alături de 
curajosul tineret vietnamez și 
din Indochina, în lupta lor 
împotriva agresiunii america
ne și cerem cu insistență re
tragerea trupelor S.U.A. și ale 
sateliților lor din Indochina.

Sîntem solidari cu tineretul 
țărilor ce luptă pentru inde
pendență națională, împo
triva colonialismului și ma
nevrelor imperialiste.

Colaborarea frățească între 
tinerii comuniști din Republi
ca Socialistă România și Ce
hoslovacia își are tradițiile 
sale — a arătat, în încheiere, 
vorbitorul. Dorim să consoli
dăm și să lărgim relațiile to
vărășești dintre organizațiile 
noastre.

Salutul reprezentantului 
Tineretului Socialist din Austria, 

Johann Hatzl

In numele Tineretului So
cialist din Austria, vă tran
smitem un cald salut.

Este necesar ca între oa
menii tineri să se găsească și 
să se cultive un contact spi
ritual, atît pentru frontierele 
țării cît și peste granițele 
ideologice.

Tineretul lumii, ca genera
ție de azi și de mîine, trăind 
într-o epocă de mare comple
xitate, trebuie să găsească

printr-un dialog mai multă 
înțelegere și un sentiment de 
solidaritate.

Austria este, după cum știți, 
un stat neutru, căruia în scur
ta sa istorie republicană i-a 
fost dată să vadă deja multe : 
lupta eroică a muncitorilor din 
februarie 1934, cînd s-a încer
cat să se salveze democrația 
în Austria, apoi perioada fas
cismului austriac și a celui 
hitlerist iar între 1945—1955 
prezența militară a popoare
lor învingătoare.

Noi privim neutralitatea 
noastră și Tratatul de stat 
semnat în 1955 și ca o sarci
nă de a avea, deși sîntem un 
stat mic, un rol important în 
apropierea dintre Est și Vest.

în continuare vorbitorul s-a 
referit la preocupările orga
nizației sale. El și-a exprimat 
încrederea într-o colaborare 
internațională egală în drep
turi,^ care să aducă pacea si 
bunăstarea pentru toate po
poarele, pentru eliminarea de
finitivă a pericolului unui nou 
război.

Permiteți-mi mai întîi ca în 
numele Tineretului Mișcării 
Populare de Eliberare din 
Angola (J.M.P.L.A.), în nu
mele militanților săi și al 
poporului nostru care luptă cu 
arma în mină contra colonia
lismului portughez și imperia
lismului, să vă mulțumesc 
cordial pentru invitația pe 
care ne-ați făcut-o, să vă ex
primăm toată simpatia și să 
vă aducem salutul nostru de 
luptă cu ocazia Congresului al 
IX-lea ai Uniunii Tineretului 
Comunist din România.

Vorbitorul a relevat, în con
tinuare, lupta eroică de eli
berare pe care o duc poporul 
și tineretul angolez. în ciuda 
eșecurilor suferite în Vietnam,

Laos și Cambodgia, imperia
lismul continuă mai departe 
războaiele sale murdare de a- 
gresiune și genocid contra 
popoarelor indochineze. în A- 
frica și mai ales în coloniile 
portugheze, imperialiștii ajută 
Portugalia să mențină popoa
rele sub jugul colonial.

In ciuda dificultăților de 
tot felul, poporul nostru, po
porul din Angola, condus de 
avangarda sa — M.P.L.A. — 
a eliberat o treime din terito
riul patriei. Lupta noastră de 
guerilă s-a extins deja în zece 
din cele 15 regiuni care com
pun Angola. In zonele elibe
rate, poporul se bucură de o 
viață nouă și este vigilent în 
apărarea victoriilor dobîndite.

Permiteți-mi să profit de 
această ocazie pentru a vă 
mulțumi din toată inima pen
tru solidaritatea și ajutorul 
moral și material față de po
porul nostru.

• Acest sprijin, această largă 
solidaritate ne întărește în ho- 
tărîrea de a dezvolta lupta ar
mată în Angola pînă la vic
toria finală.

Să-mi fie permis acum, — a 
spus în încheiere vorbitorul — 
să transmit urări de succes 
lucrărilor voastre și să exprim 
încrederea noastră că acest 
Congres va fi o contribuție la 
cauza socialismului, a păcii și 
progresului.

Geografic, patria mea se 
află departe, dar ne simțim 
atît de uniți în lupta noastră 
comună pe frontul antiimpe
rialist, pentru că am fost e- 
ducați de către Partidul Co
munist din Chile în spiritul 
internaționalismului proletar, 
al principiilor rnarxist-leni- 
niste.

Chile, poporul șl tineretul 
său deopotrivă, trăiesc acum 
momente importante ale isto
riei sale. Am reușit să avem 
un guvern popular care în
fruntă în mod hotărît mono
polurile naționale și străine. 
Victoria populară din Chile 
constituie o mare înfrîngere 
pentru imperialismul ameri
can ca și pentru oligarhia na
țională, fiind consecința unul 
îndelungat proces de luptă în 
cadrul căruia s-a dezvoltat și 
s-a întărit unitatea și conștiin
ța maselor largi populare. Pri
mele luni care au urmat ac
tului de la 4 septembrie ne 
clarifică scopurile propuse ; 
naționalizarea bogățiilor noas
tre începe să fie o realitate, 
se înaintează pe calea refor
mei agrare ; siderurgia, prin
cipalele centre textile, minele 
de cărbune au trecut în pro-' 
prietatea statului. Porțile în- 
vățămîntului se deschid fiilor 
de muncitori și țărani, numă

rul locurilor în universități 
s-a dublat. A fost pusă în 
studiu problema gratuității a- 
sistenței medicale, distribui
rea de lapte pentru toți copiii 
țării, mărirea salariilor, în
ghețarea prețurilor. Se inter
vine cu hotărîre în afacerile 
băncilor particulare, punîn- 
du-se bazele naționalizării 
bancare, a caselor de asigurări 
și a comerțului exterior.

Desigur, că imperialismul și 
reacțiunea internă își pun în 
joc toate posibilitățile pentru ( 
salvarea intereselor lor de 
clasă, pentru a ține în loc pro
cesul de înaintare a revoluției 
chiliene, organizează conspi
rații, recurg la acțiuni de te
rorism și sabotaj în mediul 
rural, fac apel la imixtiuni 
străine. Dar poporul chilian și 
tineretul său vor ști să-și în
frunte dușmanul, pe terenul 
și în modul în care va fi ne
cesar.

Lupta pentru instituirea u- 
nui guvern popular s-a spri
jinit pe aportul entuziast al 
tineretului, chilian. în aceste 
zile, peste 50 000 de tineri par
ticipă la Campania națională 
de muncă voluntară, pentru 
construcția de școli, locuințe, 
centre sportive și culturale în 
întreaga țară. E o mișcare u- 
nitară de tineret însuflețită de 
către Unitatea populară a- co
muniștilor, socialiștilor și ra
dicalilor, a creștinilor de stîn- 
ga, a social-democraților și a 
forțelor independente.

Congresul al IX-lea al U- 
niunii Tineretului Comunist 
din România — a spus în în
cheiere vorbitorul — demon
strează tuturor rolul impor
tant pe care organizația dvs. 
îl îndeplinește, sub conducerea 
P.C.R., în opera grandioasă de 
desăvîrșire a construcției so
cialiste în România. în nu
mele tinerilor comuniști din 
Chile, vă dorim mult succes 
în activitatea voastră de vii
tor.

Salutul reprezentantului
Z. A. P. U. din Zimbabwe,

Charles Goromonzi

Salutul reprezentantului Uniunii

Salutul reprezentantului
Tineretului P. S. I. U. P., 

Alberto Frattini

Cuvintul tovarășului Ion Cușnir
delegat al organizației județene Suceava

Tineretului Revoluționar Mongol, 
Demberei Terendorci

După ce a transmis tinere
tului român salutul călduros 
al organizației sale, vorbito
rul a spus : Tineretul mongol 
se bucură de marile succese 
obținute de oamenii muncii 
din România socialistă, de că
tre minunata generație tînără 
în construirea socialismului, 
în dezvoltarea economică și 
culturală a țării, în ridicarea 
continuă a bunăstării mate
riale a poporului.

Considerăm aceste succese 
ale dumneavoastră ca expre
sie strălucită a superiorității 
socialismului, ca o contribuție 
importantă a poporului român 
la întărirea poziției sistemului 
socialist mondial, la lupta ge
nerală a popoarelor împotriva 
Imperialismului, colonialismu
lui ți războiului, pentru pace,

progres social și prietenie în
tre popoare.

Sîntem ferm convinși că 
minunatul' tineret al României 
socialiste frățești va dobîndi 
realizări tot mai bogate în 
îndeplinirea hotărîrilor Con
gresului dv., în obținerea de 
succese remarcabile în dome
niul industrializării continue 
a țării, a dezvoltării intensive 
a agriculturii, dezvoltării ști
inței șl culturii, în construi
rea unei societăți socialiste 
multilateral dezvoltate în fru
moasa dumneavoastră țară.

In continuare, vorbitorul a 
spus: în acest an se împli
nește o jumătate de secol de 
la revoluția poporului mon
gol și 50 de ani de la înfiin
țarea Uniunii Revoluționare 
Mongole. în prezent toți oa
menii muncii, întregul tineret 
al țării noastre, se pregătesc 
să întîmpine activ aniversarea 
acestor evenimente remarca
bile cu succese deosebite la 
învățătură și în muncă.

Relevînd preocupările ac
tuale, succesele organizației 
de tineret mongole, vorbitorul 
a subliniat apoi realizările 
R. P. Mongole pe calea desă- 
vîrșirii construcției bazei teh- 
nico-materiale a socialismului.

Vorbitorul a subliniat că 
Uniunea Tineretului Revolu
ționar Mongol, în toate etape
le de dezvoltare istorică a 
R. P. Mongole, a fost și va ră- 
mîne un ajutor credincios și

După ce a adus Congresului 
salutul tineretului Partidului 
Socialist Italian al Unității 
Proletare, vorbitorul a relevat 
creșterea mișcării antiimperia- 
liste pe plan mondial.

Forțele imperialismului în- 
cepînd cu cele din S.U.A. — 
a arătat vorbitorul — sînt 
constrînse a-și revizui politica 
de jandarmerie pe care o duc. 
Această politică nu reușește, 
în primul rînd datorită avîn- 
tului luptelor popoarelor din 
Asia, America Latină și din 
Africa, al căror glorios exem
plu este victorioasa luptă a 
poporului vietnamez ; ca ur
mare a dezvoltării inițiative
lor țărilor socialiste în toate 
colțurile lumii ; ca urmare a 
ascuțirii profundelor tensiuni 
sociale și politice în țările ca
pitaliste avansate. ’

Eșecurile așa-zisei vietnami- 
zări, intervenția trupelor ame
ricane și a mercenarilor sud- 
vietnamezi în Cambodgia și în 
Laos constituie o nouă confir
mare a crizei politicii impe
rialiste de intervenție și sub
liniază necesitatea de a extin
de și întări solidaritatea acti
vă și milltantă^cu tovarășii din

Indochina în lupta împotriva 
imperialismului.

Situația mondială — a apre
ciat în continuare vorbitorul 
— solicită întărirea unității în 
lupta împotriva imperialismu
lui. Aceasta înseamnă că po
poarele care luptă pentru au
todeterminare, forțele popu
lare din țările capitaliste în 
frunte cu mișcarea muncito
rească, țările socialiste unin- 
du-și energiile pot și trebuie 
să determine eșecul planurilor 
reacțiunii și imperialismului. 
Vorbitorul a subliniat că a- 
ceastă unitate nu contrastează 
cu responsabilitatea autonomă 
pe care o au aceste forțe în 
lupta lor comună.

Tineretul italian a dus și 
duce o mare luptă — cot la 
cot, tineri comuniști, socialiști 
și catolici — împotriva mono
polurilor, împotriva N.A.T.O. 
și a imperialismului, pentru 
ca prin dezvoltarea luptelor 
de masă, să contribuie decisiv 
astfel ca și în Italia să se 
deschidă posibilitatea construi
rii unei societăți libere, fără 
exnloatarea de către patroni.

Situația mondială în care noi 
trăim și luptăm — a arătat in 
încheiere vorbitorul — este o 
situație complexă : vedem în
tr-o parte, intr-adevăr renaș
terea militarismului japonez și 
în partea opusă a lumii marea 
victorie a forțelor populare 
chiliene cu consolidarea pro
gresivă a guvernului condus 
de Allende. în altă parte ex
tinderea războiului murdar de 
agresiune în Indochina, anoi 
dezvoltarea luptelor popoarelor 
africane împotriva colonialis
mului si neocolonialismului. Tn 
încheiere, vorbitorul a spus : 
Sîntem siguri că Congresul 
dumneavoastră va însemna o 
nouă afirmare a solidarității 
forțelor păcii și progresului.

Făcînd referire la o seamă 
de acțiuni întreprinse de or
ganizația U.T.C. din cadrul 
C.C.H. Suceava îndeosebi pe 
linia educației prin muncă și 
pentru muncă a tinerilor, vor
bitorul a insistat asupra unor 
aspecte legate de pregătirea 
profesională, de activitatea ti
nerilor ingineri.

Doresc să propun ministere
lor, unităților industriale să 
colaboreze cu organele Uniu
nii Tineretului Comunist în 
găsirea celor mai adecvate 
modalități de aplicare, cu efi
ciență maximă, în timpul cel 
mai scurt posibil, a principii
lor care stau la baza proiectu
lui de lege cu privire la pre
gătirea salariaților recent dat 
publicității. Este necesară în 
acest sens o largă consultare 
a tinerilor, specialiști pentru 
a-și exprima ei înșiși opiniile 
în ceea ce privește organiza
rea acestor forme de perfec
ționare continuă în specialita
tea lor. Consider, de asemenea, 
că ar fi util să se organizeze, 
la nivel de județe sau grupuri 
de întreprinderi, în colaborare 
cu institutele de învățămînt 
superior, cu centrele de cerce

tare Științifică, cursuri de re
împrospătare a cunoștințelor 
matematice studiate în facul
tăți, pentru însușirea celor 
mai recente metode ale mate
maticii aplicative în tehnică 
și economie.

Fie-mi îngăduit acum să mă 
refer pe scurt la faptul că 
activitatea asociației ingineri
lor și tehnicienilor, de la în
ființarea sa cu mulți ani în 
urmă și pînă în prezent, nu 
este nici pe departe acoperită 
cu acțiuni concrete care să 
vină în sprijinul imediat al 
îndrumării cadrelor tehnice 
tinere spre a-și valorifica din 
plin inteligența și cunoștin
țele în scopul îmbunătățirii 
activității economice a între
prinderilor - și instituțiilor 
noastre. Consider, în acest 
sens, că organizația noastră 
U.T.C. în colaborare cu Uniu
nea Generală a Sindicatelor, 
să determine o cotitură în ac
tivitatea C.N.I.T., pentru ca 
aceasta să nu se rezume la 
reprezentarea internațională 
și la activități de protocol, ci 
să-și aducă o contribuție mai 
masivă la rezultatele practice 
ale economiei noastre socia
liste. Este binecunoscut fap
tul, a spus în continuare vor
bitorul, că datorită condițiilor 
create de orînduirea noastră 
socialistă un număr din ce în 
ce mai mare de tineri ingi
neri provin și vor continua să 
provină din rîndurile tineri
lor muncitori, maiștri și teh
nicieni. Se întîmplă însă de
seori ca după absolvirea fa
cultăților aceștia să fie re
partizați în diverse alte unități 
decît cele din care au plecat 
și în care s-au format ca 
muncitori, ca practicieni. A- 
ceastă anomalie trebuie înlă
turată.

Tineretul și poporul luptător 
din Zimbabwe, organizația 
noastră Z.A.P.U., adresează 
Congresului al IX-lea al Uniu
nii Tineretului Comunist din 
Republics'. Socialistă. România, 
un salut revoluționar și urări 
de mari succese în dezbaterile 
sale.

Tineretul din Zimbabwe, 
este astăzi angajat în lupta 
fermă pentru eliberarea țării 
de sub dominația imperialiș
tilor englezi care au invadat 
țara în J890. Poporul și tinere
tul din Zimbabwe duc o luptă 
revoluționară armată din 1965 
cu scopul de a crea o țară pe 
deplin liberă și independentă.

Conducerea Z.A.P.U. se preo
cupă continuu pentru forma
rea unui front național unit 
antiimperialist care să uneas
că toate partidele politice, or
ganizațiile și persoanele din 
toate păturile sociale din Zim
babwe, facili tînd pe o bază 
largă intensificarea luptei îm
potriva dușmanului comun. 
Vorbitorul a relevat apoi as
pecte ale luptei popoarelor din 
colonii care acționează cu ho
tărîre pentru dobîndirea inde
pendenței, împotriva colonia
lismului și apartheidului.

în continuare el a spus: Per
miteți-mi să profit de această 
ocazie pentru a exprima mul
țumirile profunde ale Z.A.P.U., 
poporului și tineretului din ță
rile socialiste, poporului și ti
neretului din Republica Socia
listă România, pentru ajutorul 
pe care ni l-au acordat cu ge
nerozitate, în lupta noastră de 
eliberare.

Permiteți înainte de a pă
răsi această tribună — a spus 
în încheiere vorbitorul — să-mi 
exprim speranța sinceră că re
lațiile de prietenie și solidari
tate militantă dintre tineretul 
din Zimbabwe și tineretul din 
Republica Socialistă România 
se vor întări și dezvolta în 
continuare.

Salutul reprezentantei 
Tineretului Comunist din Brazilia,

Marcia Leal
După ce a transmis tinere

tului român salutul frățesc al 
organizației pe care o repre
zintă, vorbitoarea a spus :

Mulțumesc pentru posibilita
tea ce ne-a fost oferită de a 
participa ca invitați la acest 
important eveniment.

Tn cursul dezbaterilor și 
de-a lungul întîlnirilor prie
tenești ce au loc, putem ur
mări mai îndeaproape și cu
noaște mai bine lupta și mun
ca dumneavoastră pentru în
deplinirea dificilei sarcini de 
a construi, împreună cu po
porul român, o nouă societa
te — societatea socialistă. In 
același timp, putem cunoaște 
și experiența dv. în efortul 
permanent de a încorpora în 
realizarea acestei sarcini mun
ca tineretului român.

Dar aceasta este și pentru 
noi ocazia de a face cunoscut 
Congresului că cu toată si
tuația politică dificilă pe care 
o trăim și cu tot vălul de tă
cere care învăluie mișcarea 
democratică din țara mea, și 
în Brazilia un tineret luptă
tor, entuziast și generos, dor
nic de dreptate, luptă în cea 
mai absolută clandestinitate, 
pentru împlinirea nobilelor 
idealuri care animă și pun în 
acțiune noile generații ale e- 
pocii noastre.

Tn continuare vorbitoarea a 
relatat pe larg persecuțiile la 
care sînt supuse forțele pro
gresiste în Brazilia. Printre al

tele, a arătat că pentru parti
ciparea sa activă la luptele 
patriotice și democratice ale 
poporului brazilian, asupra ti
neretului se abate represiu
nea regimului militar instau
rat în țară după lovitura ar
mată din 1964 Tn zilele noas
tre — a spus vorbitoarea — 
putrezesc în închisori și lagăre, 
împrăștiate în toate principale
le orașe braziliene, cum e ca
zul închisorii Operasao Ban- 
deirante din Sao Paulo și a ce
lei din Ilia das Floresc din sta
tul Guanabara, peste 15 060 de 
patrioți și revoluționari, dintre 
c^re majoritatea nu depășesc 
virsta de 25 de ani. în cursul 
unui singur an — 1970 — jus
tiția militară din Zona a 7-a, 
cu sediul la Recife, a judecat 
97 de tineri pentru presupuse 
crime politice condamnînd 
dintre aceștia 70 condamnări
le mergînd de la 6 luni închi
soare pînă Ia închisoarea pe 
viată.

Știm că lupta noastră nu 
este izolată — a spus în înche
iere reprezentanta braziliană. 
Această luptă este o parte in
tegrantă a luptei pe care o 
poartă tinerii de pe toate con
tinentele. De aceea, la rîndul 
nostru sîntem solidari cu lup
ta eroică și plină de abnega
ție a ponnarelor din Vietnam, 
Cambodgia și Laos, cu lunta 
fraților noștri africani din co
loniile portugheze Guineea- 
Bissau, Angola și Mozambic.
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL IX-LEA AL U.T.C.
Cuvîntul tovarășului Marian Dobrin

delegat al organizației județene Brașov

va imperialismului american. 
Cerem, de aici, de la această 
tribună, eliberarea imediată a 
Angelei Davis, mobilizarea

tuturor forțelor democratice 
pentru a salva viața acestei 
femei curajoase și pentru a a- 
sigura eliberarea ei.

Cei 4.000 de tineri din uzina 
„Tractorul" — români, ma
ghiari, germani — în strînsă 
unitate, îndrumați de organi
zațiile U.T.C. și-au adus per
manent contribuția alături de 
vîrstnici la dezvoltarea econo
miei naționale, intensificîn- 
du-și pe multiple planuri efor
turile de sprijinire a procesu
lui de producție.

După ce s-a referit pe larg 
la cîteva din acțiunile organi
zației U.T.C. din întreprindere 
pentru intensificarea activită
ții de cercetare științifică și 
aplicativă, între care înființa
rea unui „cerc de creație teh- 
nică-științifică“ care a între
prins mai multe studii și cer
cetări valoroase, vorbitorul a 
spus :

Să-mi fie îngăduit să sem
nalez faptul că, cu toate aceste 
realizări, nu întotdeauna tine
rii specialiști sînt folosiți con
form pregătirii și capacității 
lor creatoare ; uneori el sînt 
puși în situația de a executa

lucrări departe de a le valori
fica potențialul tehnic dobîn- 
dit și energia lor. Apreciez că 
este o pierdere nu numai pen
tru tînăr, care se îndepărtea
ză astfel de calificarea sa, dar 
și pentru societate și răspun
zătoare de această situație nu 
este numai organizația U.T.C., 
ci cred eu o răspundere de 
seamă o au conducerile între
prinderii. Dorim în această di
recție ca și comisiile ingineri
lor și tehnicienilor din între
prindere, să-și facă mai mult 
simțită prezența în mijlocul ti
nerilor ingineri și tehnicieni. 
Consider că proiectul de lege 
privind perfecționarea pregă
tirii profesionale a salariaților 
din unitățile socialiste de stat, 
supus în prezent dezbaterii 
publice, va înlătura o serie de 
lipsuri în acest domeniu, va 
permite și organizației noas
tre, după cum se arată în ar
ticolul 30 al legii, să acționeze 
sistematic pentru cuprinderea 
tinerilor la formele de perfec
ționare a pregătirii profesio
nale, pentru valorificarea lor 
în activitatea concretă folo
sind forme specifice organiza
ției noastre.

Apreciind indicația dată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
de a se constitui consilii pen
tru munca în rîndul tineretu
lui din industrie îmi exprim 
convingerea că aceste consilii 
înființate și pe plan local vor 
permite generalizarea inițiati
velor valoroase ale organiza
țiilor U.T.C., vor duce la îm
bunătățirea întregii munci în 
rîndul tineretului industrial.

Salutul reprezentantului 
Tineretului Comunist

din Portugalia, Antonio Reis Costa

Salutul reprezentantului
S.D.A.J. din R. F. a Germaniei,

Joachim

Cuvintul tovarășei 
Natalia Caraiman 

delegată a organizației județene Bacău

Tineretul comunist portu
ghez dă o înaltă apreciere e- 
forturilor U.T.C. din România, 
alături de întregul popor ro
mân, pentru dezvoltarea și 
perfecționarea societății socia
liste în țara dv., pentru întări
rea solidarității internaționale 
a tuturor forțelor democratice 
și progresiste din lume în lupta 
contra imperialismului, pentru 
pacea mondială.

Tinerii comuniști portughezi 
trebuie să lupte în condițiile 
dure ale unui regim dictato
rial — a arătat în continuare 
vorbitorul. După moartea lui 
Salazar și venirea la putere a 
guvernului lui Marcelo Caeta- 
no, în țara noastră clasele do
minante au inițiat o manevră 
politică cu scopul de a face să 
se creadă că regimul fascist ar 
urma să se „liberalizeze".

Grevele și alte lupte ale cla
sei muncitoare, mișcarea de 
masă din timpul farsei electo
rale din 1969, larga mișcare 
sindicală din anul 1970, inten
sificarea luptei contra războiu
lui colonial, luptele tineretului 
muncitor și studențesc sînt, în
să, mărturii că poporul portu
ghez nu s-a lăsat înșelat de 
demagogia „liberalizării" a gu
vernului Caetano.

în toate aceste lupte tinere
tul a avut un rol însemnat. 
Folosind posibilitățile reduse 
de activitate legală, create de 
campania farsei electorale din 
1969, tineretul muncitor a mers

pe calea formării unei miș
cări legale a tineretului, care 
să-i exprime într-adevăr inte
resele. Studenții continuă lupta 
pentru o veritabilă reformă 
democratică a învățămîntului 
și pentru alte revendicări, atît 
în interiorul organizațiilor lor 
legale de masă — Asociațiile 
studențești — cît și recurgînd 
la forme clandestine și semi- 
legale de luptă.

Tineretul participă activ în 
lupta împotriva războiului co
lonial prin intermediul mani
festațiilor de stradă, a mitin
gurilor împotriva războiului 
(în special în perioada campa
niei electorale din 1969) refu- 
zînd în masă să facă serviciul 
militar (20 la sută din recruți 
nu se prezintă la centrele de 
recrutare), dezertînd din rîn- 
durile armatei coloniale etc.

La sfîrșitul anului trecut, 
lupta împotriva războiului co
lonial a căpătat noi forme o 
dată cu apariția unei organi
zații — Acțiunea Revoluționa
ră Armată — care a reali
zat acțiuni de sabotaj ' contra 
aparatului colonial de război.

în numele tineretului comu
nist portughez — a spus în 
încheiere vorbitorul — dorim 
cele mai mari succese în lu
crările Congresului, astfel încît 
să puteți aduce o cît mai mare 
contribuție la construirea so
cialismului în țara dumnea
voastră, sub conducerea P.C.R.

După ce s-a referit la ulti
ma vizită a unei delegații a 
organizației sale în România, 
la schimbul util de păreri pe 
care aceasta l-a prilejuit, vor
bitorul a abordat problemele 
care preocupă în prezent po
poarele europene, tineretul Eu
ropei.

Conferința pentru securitate 
europeană stă acum în cen
trul preocupărilor politice. în 
condițiile concrete existente 
în R. F. a Germaniei ratifi
carea tratatelor de la Mosco
va și Varșovia constituie un

Krooss
prim pas al R. F. a Germaniei 
pentru participarea la o con
ferință pentru securitate eu
ropeană — a apreciat vorbito
rul. Forțele reacționare din 
țara noastră și-au consacrat 
întreaga lor activitate anulării 
tratatelor cu ajutorul parla
mentului.

Ca organizație marxistă, Ti
neretul Muncitor Socialist 
German luptă îrhpreună cu 
toți tinerii democrați din țara 
noastră; cu tinerii social-de- 
mocrați, cu Prietenii naturii, 
precum și cu tinerii creștini, 
pentru menținerea păcii, pen
tru securitatea europeană. A- 
ceasta înseamnă lupta pentru 
ratificarea și transpunerea în 
viață a tratatelor de la Mos
cova și Varșovia, pentru de
zarmare, pentru organizarea 
unei Conferințe europene de 
securitate, pentru recunoaș
terea R.D.G., împotriva tutu
ror organizațiilor fasciste și 
revanșarde.

în această luptă comună un 
ajutor prețios îl constituie pu
ternicul sistem socialist, lupta 
comună a tuturor țărilor so
cialiste împotriva imperialis
mului.

Cuvintul tovarășului 
Valentin Pavel

delegat al organizației județene Tulcea

site a reușit să antreneze în
treaga masă de tineri la înde
plinirea calitativă a sarcinilor 
de producție.

E necesar, după părerea 
mea, ca organizațiilor U.T.C. 
să li se precizeze^ mai concret 
în viitor, ce atribuțiuni au în 
legătură cu desfășurarea 
cursurilor de ridicare a califi
cării, iar în ceea ce privește 
organizarea cursurilor de ca

lificare prin ucenicie la locul 
de muncă e bine să se studie
ze măsura în care poate fi 
elaborat un regulament de 
funcționare al acestora, la ora 
actuală există multe neajun
suri privind asigurarea bazei 
materiale, a asistenței tehnice 
de specialitate și a condițiilor 
sociale necesare bunei desfă
șurări a acestor cursuri.

Salutul reprezentantului E.D.O.N. 
din Cipru, Nicos Christodoulou

Ceea ce preocupă în mod 
deosebit colectivul nostru în 
prezent — a subliniat vorbi
toarea — este creșterea capa
cității de producție a combi
natului cu investiții minime.

Aș vrea să subliniez că și 
cu ocazia adunării generale a 
salariaților, care s-a desfășu
rat de cțirînd, tinerii au venit 
cu propuneri pentru îmbună
tățirea muncii din combinat, 
dovedind și cu acest prilej că 
sînt preocupați de interesele 
colectivului, pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor trasate 
de partid. în același timp, și 
direcția și organizația U.T.C., 
trebuie să dovedească mai 
multă preocupare pentru îm
bunătățirea condițiilor de via
ță și de muncă ale lucrători
lor noștri. Ne trebuie cursuri 
pentru toți tinerii, astfel ca 
ei să-și însușească cunoștințe
le și deprinderile legate de 
aplicarea noilor metode de 
creștere a păsărilor. Apoi, aș 
propune să se studieze posibi
litatea ca și la întreprinderea

noastră și la celelalte combi
nate avicole să se introducă 
lucrul în două schimburi ; nu
mai astfel tinerii pe lingă 
muncă vor avea și răgazul 
pentru studiu și pentru acti
vități culturale. De asemenea, 
s-ar cere mai bine soluționa
tă și problema salarizării.

în continuarea cuvîntului 
său, vorbitoarea a arătat : U- 
teciștii au fost animați întot
deauna de dorința nestrămu
tată de a cunoaște cît mai 
bine viața politică internațio
nală. Prin întreaga istorie a 
organizației noastre revoluțio
nare străbate ca un fir roșu 
spiritul internaționalist, de 
frățească solidaritate cu lupta 
tineretului din alte țări pen
tru libertate, democrație și 
progres social. Nu demult, în 
Combinatul nostru avicol, am 
primit oaspeți dragi — o dele
gație a tineretului din Laos cu 
care prilej am aflat mai mul
te aspecte din viața și lupta 
tinerilor laoțieni, am strîns și 
mai mult prietenia ce ne lea
gă cu ei în aceste momente 
de grea încercare pentru po
porul laoțian, care este victi
ma agresorilor imperialiști, 
doresc ca, de la această tri
bună să transmit un călduros 
salut tinerilor din Laos și u- 
rarea frățească de succes de
plin în lupta pentru triumful 
cauzei lor drepte.

Fiți siguri, dragi prieteni 
laoțieni, că în tineretul român 
aveți un sprijin de nădejde. 
Dreptatea este de partea voas
tră, forțele întunecate ale.im
perialismului vor fi înfrînte. 
Noi sîntem siguri că victoria 
va fi de partea voastră.

Salutul reprezentantului 
Mișcării Tineretului Comunist 
din Franța, Gerard Lanternier

Salutul reprezentantului 
Tineretului Congresului Național 

African din Africa de Sud,

Am plăcerea să vă aduc un 
salut frățesc din partea Miș
cării Tineretului Comunist din 
Franța, din partea celor patru 
organizații care o compun : 
Uniunea tinerelor fete, Uniu
nea tineretului rural, Uniunea 
studenților și Uniunea tineri
lor comuniști care unește pe 
muncitori și elevi.

Congresul organizației dv. 
revoluționare discută sarcini și 
obiective de deosebită impor
tanță pentru tineretul român. 
Responsabilitatea U.T.C. este 
mare. Ea este la dimensiunea 
calităților, a aspirațiilor tine
retului, într-o societate unde 
munca este liberă, unde fie
care poate să participe plenar 
la efortul colectiv, să-și reali
zeze personalitatea sa.

Evident aveți încă proble
me ; sînt probleme importante 
pe plan economic, pe planul 
dezvoltării democrației socia
liste. O știm, nu există model 
în construcția socialismului, 
există principii fundamentale, 
sînt realități naționale, sînt 
oameni. Bilanțul dvs. este bo
gat 1 Dintr-o țară cu o econo

mie înapoiată poporul român 
a făcut o puternică țară in
dustrială. Astăzi, discutați 
pentru a merge mai departe. 
Succesele voastre în toate do
meniile au un conținut inter
naționalist. Ele contribuie la 
modificarea radicală a rapor
tului de forțe în lume, în fa
voarea păcii, democrației și 
socialismului.

Vorbitorul s-a referit apoi 
la unele preocupări actuale ale 
Mișcării Tineretului Comunist 
din Franța, ale tineretului 
francez.

Țara noastră — a arătat vor
bitorul — este încă dominată 
de un mănunchi de mari ca
pitaliști. Tineretul este printre 
primele victime ale unui re
gim care limitează accesul la 
știință, la meserie, la respon
sabilități. Un tînăr din dpi este 
fără meserie. Există 400.000 ti
neri șomeri. Numai 12 % din 
studenți sînt fii de muncitori. 
Concentrarea agrară lasă fără 
lucru mii de tineri țărani.

Iată pentru ce tinerii fran
cezi sînt din ce în ce mai nu
meroși în lupta pentru trans
formări profunde ale socie
tății.

Evocînd, în încheiere, tradi
țiile legăturilor strînse dintre 
mișcarea progresistă din Fran
ța și România, vorbitorul a 
spus :

Luptăm cot la cot de mult 
timp. în 1848 Nicolae Bălcescu 
era printre revoluționarii pa- 
risieni. La 18 martie vom săr
bători a 100-a aniversare a 
insurecției parisiene care a dus 
la nașterea Comunei din Pa
ris. Tinerii comuniști francezi 
știu că mulți tineri români 
erau printre comunarzi. Să 
purtăm mai departe aceste 
tradiții comune.

îmbunătățirea conlucrării 
organizației U.T.C. cu alte in
stituții și organizații obștești, 
constituie o condiție a îmbu
nătățirii activității educative 
în rindul tineretului. în 
multe cazuri, pornind de la 
experiența din județul nos
tru, această conlucrare are mai 
mult un caracter protocolar, 
se limitează uneori la planuri 
întocmite și concepute intere
sant, dar care nu se transpun 
în fapte. De multe ori mai pri
mează care organizație este 
mai importantă, orgoliul per
sonal sau în mîna cui se află 
baza materială. în acest sens 
va trebui să combatem ten
dința de sectarism, de luptă 
pentru „prestigiu" în dauna 
bunei reușite a acțiunii comu
ne și să militeze pentru o

strînsă șl fructuoasă conlu
crare.

Legat de aceasta soco
tesc că va trebui supusă 
judecății și controlului ute- 
ciștilor și activitatea repre
zentanților U.T.C. în diferite 
organisme și organizații ob
ștești. Ne propunem să ac
ționăm mai eficient pentru 
dezvoltarea răspunderii și ini
țiativei acestora față de mo
dul în care-și exercită manda
tul ce le-a fost încredințat, în 
sensul transpunerii în viață a 
prețioaselor indicații date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la recenta plenară a partidu
lui.
_ în continuare, vorbitorul a- 
răta :

Am ascultat cu deosebit in
teres cuvintul reprezentantu
lui Tineretului Radical Revo
luționar din Chile. Tineretul 
din țara noastră cunoaște 
realitățile social-politice din 
Republica Chile, realizările 
poporului chilian în domenii
le economiei, științei și cultu
rii, în transformarea revolu
ționară a societății.

Dragi tovarăși din Chile, ne 
bucurăm din inimă pentru în
făptuirile și realizările dv. și 
vă asigurăm că aveți în noi, 
tineretul comunist din Româ
nia, un prieten adevărat, so
lidar cu activitatea construc
tivă căreia v-ați dedicat cu 
dăruire și devotament.

Permiteți-mi ca din partea 
Comitetului Central al organi- 
nației E.D.O.N. din Cipru, din 
partea întregului tineret de
mocrat din Cipru să transmit 
un salut frățesc tuturor par- 
ticipanțilo.r la cel de-al IX- 
lea Congres al Uniunii Tinere
tului Comunist din România 
și, prin dumneavoastră, între
gului tineret român.

Tineretul democrat din Ci
pru urmărește cu interes viu 
participarea tineretului ro
mân în opera de construcție 
a societății noi, socialiste și se 
bucură din toată inima pen
tru succesele obținute de dv. 
în toate domeniile, considerîn- 
du-le ca propriile sale succese.

Evenimentele sîngeroase 
care s-au declanșat în Cipru, 
în 1963 între ciprioții greci și 
turci — a arătat în continua
re vorbitorul — crearea gru

purilor teroriste, atentatul îm
potriva președintelui Maka
rios și altele, exprimă într-un 
mod clar, imixtiunea factori
lor externi în treburile ciprio
te, reflectă tendințele impe
rialismului american de a în
tări poziția sa strategică în a- 
ceastă regiune, cu scopul de 
a servi interesele monopolis
te din zona petrolului.

Problema cipriotă este în 
continuare o problemă nere
zolvată și dialogul dintre ci
prioții greci și turci este uni
ca cale justă pentru rezolva
rea conflictului cipriot. Miș
carea democrată din Cipru 
crede ferm că rezolvarea pro
blemei cipriote trebuie să 
caute să servească intereselor
Ciprului, ale întregului său 
popor. O asemenea soluție se 
poate găsi prin dialogul inter- 
comunitar și ea însăși trebuie 
să se bazeze pe principiile
respectării integrității și ca
racterului unitar, independent, 
suveran și demilitarizat al 
statului conform principiilor
Națiunilor Unite.

Salutăm încă o dată pe
delegații Uniunii Tineretului 
Comunist din România care
se află în această sală — a a- 
rătat în încheiere vorbitorul 
— și dorim din toată inima 
întregului tineret al României 
succes deplin în realizarea 
programului însuflețitor de 
desăvîrșire a construcției so
cialiste în frumoasa dumnea-»
voastră țară.

A DOUA ZI
A LUCRĂRILOR

Dlingea

Noi, tinerii din Africa de sud 
— a relevat vorbitorul — cu
noaștem ce înseamnă asupri
rea. Știm ce este exploatarea 
națională, discriminarea rasia
lă și brutalitatea poliției. Tine
retului i se refuză dreptul la 
muncă, accesul la învățătură. 
Au fost distruse case, familii, 
au fost comise crime Poporul 
din Africa de sud nu are nici 
o altă alternativă decît să se 
opună acestei terori rasiste lup- 
tînd pentru eliberare. Aceasta 
este ceea ce face poporul nos
tru în prezent, sub conducerea 
Congresului Național African.

Știm că noi, poporul din A- 
frica de sud, trebuie să ne eli
berăm, că de lupta noastră de
pinde eliberarea noastră. De 
asemenea, înțelegem că solida
ritatea internațională cu po
poarele care luptă pentru o

Gideon
cauză dreaptă este foarte ne
cesară și este o importantă 
componentă a luptei noastre. 
Iată de ce apelăm la toți prie
tenii noștri din țările socialiste, 
din Africa și din alte părți ale 
lumii să-și extindă solidarita
tea cu cauza poporului din Re
publica Sud-Africană.

Cunoaștem, de asemenea, 
faptul că solidaritatea cu miș
cările de eliberare din Africa 
de sud este necesară. Iată de 
ce mișcarea noastră de elibe
rare națională, a Congresului 
Național African întreține le
gături strînse cu mișcările de 
eliberare din Zimbabwe — 
Z. A. P. U., Mozambic — 
F. R. E. L. I. M. O., Angola — 
M.P.L.A., Guineea Bissau — 
P.A.I.G.C. și Namibia — 
S.W.A.P.O.

Am vrea să profităm de a- 
ceastă ocazie pentru a saluta 
popoarele luptătoare din Viet
nam, Laos și Cambodgia și a 
ne exprima solidaritatea fier
binte cu lupta lor dreaptă. Con
damnăm cu hotărîre escalada
rea războiului în Laos. De ase
menea ne exprimăm solidarita
tea cu popoarele din țările a- 
rabe; cerem ca Israelul să se 
retragă de pe teritoriile arabe 
ocupate, ca dreptul poporului 
palestinian la autodeterminare 
să fie respectat.

Solidaritatea noastră se în
dreaptă către toate acele forțe 
din S.U.A. care luptă împotri

Salutul reprezentantului
Z. A. N. U. -

Zimbabwe, Richard Hove

Zimbabwe se simte deosebit 
de onorat de a fi fost invitat 
de Uniunea Tineretului Comu
nist din România să participe 
la acest eveniment — Congre
sul al IX-lea al organizației 
dumneavoastră revoluționare 
Poporul luptător și oprimat 
din Zimbabwe, tineretul Zim
babwe vă transmit salutările 
calde și frățești dumneavoas
tră, membri ai Uniunii Tine
retului Comunist din Româ
nia.

Tineretul din Zimbabwe 
admiră realizările și perspec
tivele poporului și tineretului 
român. în timp ce dumnea

voastră puteți planifica în ne
numărate detalii strategia de 
dezvoltare, tineretul nostru, 
dimpotrivă, planifică strate
gia de a distruge regimul ra
sist pentru a reconstrui un 
Zimbabwe liber, independent, 
socialist.

Sub stindardul Z.A.N.U„ po
porul din Zimbabwe a optat 
pentru lupta hotărîtă, armată, 
de eliberare.

28 aprilie e o zi importan
tă pentru lupta noastră. La 
această dată în 1966 Z.A.N.U. 
a lansat prima bătălie din 
Zimbabwe, la Sinoia (80 mile 
depărtare de capitală). De la 
această dată l-au atacat me
reu pe inamic — regimul ra
sist al lui Ian Smith, silin- 
du-1 să mențină o stare conti
nuă de alarmă în țară.

Lupta noastră pentru auto
determinare își găsește un pu
ternic sprijin în mișcarea mon
dială de solidaritate. Doresc 
să menționez adînca mulțu
mire pentru ajutorul acordat 
cauzei noastre drepte de ță
rile socialiste.

încă o dată, permiteți-mi 
să vă mulțumim pentru pri
lejul ce ni s-a oferit de a 
participa la Congresul dv. și 
să vă urez succese în activi
tatea dv. viitoare.

Salutul reprezentantului 
Tineretului Socialist din Islanda, 

Gudrun Helgatottir

Tineretul Socialist din Is
landa trimite cele mai bune 
urări Congresului Uniunii Ti
neretului Comunist din Româ
nia. Tinerii socialiști islandezi 
luptă și ei pentru mărețul 
ideal al socialismului. Ne dăm 
seama pe deplin că variatele 
și diferitele națiuni ale lumii 
luptă pentru același scop, fie
care în propriul mod și cre
dem că au dreptul să proce
deze așa. Poporul român a

recunoscut cu fermitate acest 
drept; de aceea am deosebita 
plăcere să vizitez această țară.

Islanda are o populație de 
numai 200 000 de locuitori. 
S-ar putea să pară ridicol că 
o națiune atît de mică con
sideră că poate să-și spună 
cuvintul în relațiile interna
ționale. Luptînd de secole 
pentru independența noastră, 
am dovedit că o națiune mică 
poate să-și apere limba și 
cultura cu o perseverență de 
necrezut. Această luptă con
tinuă încă. Socialiștii islandezi 
luptă în prezent împotriva 
imperialismului american.

Noi sîntem solidari cu lupta 
poporului vietnamez, cu po
poarele care se opun colonia
lismului și neocolonialismului. 
Dorim ca tineretul din toate 
țările să se unească în lupta 
pentru pace și pentru o viață 
umană pentru fiecare pe acest 
pămînt. Deosebirile de opinii 
sau convingeri nu trebuie 
niciodată să ne abată de la 
acest scop.

Cuvintul tovarășului
Gheorghe Popescu

delegat al organizației județene Gorj

Relevînd că la toate succe
sele obținute de oamenii mun
cii din județ, sub conducerea

partidului, tineretul meleagu
rilor gorjene, organizația ju
dețeană a Uniunii Tineretului 
Comunist și-a adus din plin 
contribuția, vorbitorul a spus : 

Răspunzînd sarcinii trasate 
de partid pentru educarea ti
neretului prin muncă și pen
tru muncă, organizațiile U.T.C. 
din C.E.I.L. Tg. Jiu unde-mi 
desfășor activitatea, au pus în 
centrul atenției și preocupări
lor lor, atragerea tineretului la 
eforturile colectivului de mun
că. la sporirea contribuției în 
îndeplinirea ritmică și calita
tivă a sarcinilor de producție. 
Organizația U.T.C. al cărui e- 
fectiv reprezintă peste 60 la 
sută din totalul salariaților 
prin formele și metodele folo

(Urmare din pag. I)

Erich Postler, secretar al 
Consiliului Central al Tine
retului Liber German din 
R. D. Germană, Haxhire 
Brahja, secretai al Comitetu
lui Central al Uniunii Tine
retului Muncitor din R. P. 
Albania, Keita Kaba, secretar 
al Tineretului Revoluției De
mocratice Africane din Repu
blica Guineea, Jindrich Ro- 
lednik, membru al Președin
ției C.C. al S.S.M., vicepre
ședinte al C.C. al S.S.M. din 
Cehia, Saami Nori, repre
zentantul Federației Tinere
tului Democrat din Irak, 
Demberel Terendorci, secre
tar al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Revolu
ționar Mongol, Johann Hatzl, 
vicepreședinte federal al Ti
neretului Socialist Austriac, 
reprezentantul Uniunii Tine
retului Tunisian, Alfonso Van 
Dunen, reprezentant al Tine
retului Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei 
(iM.P.L.A.), Alberto Frattini, 
membru al Direcțiunii Miș
cării de Tineret a Partidului 
Socialist Italian al Unității 
Proletare, Maximo Guerrero, 
membru al Comisiei Execu
tive a Comitetului Central al 
Tineretului Comunist din 
Chile, Charles Goromonzi, 
reprezentantul Tineretului 
Z.A.P.U. (Uniunea Poporului 
African) — Zimbabwe, comi- 
sai al armatei de eliberare, 
Marcia Leal, reprezentanta 
Tineretului Comunist din 
Biazilia, Gideon Dlingea,
membru al Secretariatului
Congresului Național African 
din Africa de Sud, Antonio 
Reis Costa, reprezentantul 
Tineretului Comunist din Por
tugalia, Gerard Lanternier, 
secretar național al Mișcării 
Tineretului Comunist din 
Franța, Nicos Christodoulou, 
secretar general adjunct al 
Oiganizației Tineretului De
mocrat din Cipru — Edon, 
Richard Hove, reprezentan
tul Z.A.N.U. (Uniunea Națio
nală Africană) — Zimbabwe, 
Joachim Krooss, secretar cu 
problemele internaționale al 
S.D.A.J. (Tineretul Muncito- 
resc-Sociaiist German) din 
R. F. a Germaniei, Gudrun 
Helgatottir, membră a Comi
tetului de conducere al Or
ganizației Tineretului Socia
list din Islanda, Lars Fredrik 
Enggvist, reprezentantul Ti
neretului Socialist Democrat 
din Suedia, Alex Suskiewicz, 
secretar al C.C. al Uniunii 
Tineretului Comunist din Da
nemarca, Jean Alain Rangas- 
samy, vicepreședinte al Ligii 
Tineretului Comunist din

Mauriciu, Jean Pierre Rigotti, 
pieședintele Secției din Ge
neva a Organizației Tineretu
lui Liber din Elveția, Fer
nando Alvarez Pinedo, secre
tar general al Federației Stu
dențești a Universității Teh
nice, reprezentantul Tinere
tului Radical Revoluționar 
din Chile, Seyfarth Gerhard, 
membru al Comitetului oră
șenesc — T.L.G., reprezen
tantul Tineretului Liber Ger
man din Berlinul occidental, 
Falgelbar Henrik Johan, 
membru supleant al Comite
tului Central al Ligii Tine
retului Democrat din Finlan
da, Gilbert Sans, prim-secre- 
tar al Mișcării Tineretului 
Socialist din Franța, repre
zentantul tineretului Partidu
lui Poporului din Panama, 
Altonen Markus, membru al 
Comitetului Executiv al Cen
tralei Tineretului Uniunii So
cial Democrate (S.N.K.) din 
Finlanda, Auchinson Ragnar, 
secretar al Tineretului Comu
nist din Norvegia, Blanco 
Sergio, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al Ti
neretului Comunist din Ar
gentina, Mark Sydney, din 
partea Ligii Tineretului Co
munist din Canada, Dahui 
Ioachim Wiliams, reprezen
tantul Mișcării Naționale a 
Tineretului Democrat din 
Dahomey.

Oaspeții au exprimat calda 
urări de succes lucrărilor 
Congresului al IX-lea al 
U.T.C., și activității de viitor 
a organizațiilor de tineret din 
țara noastră. De la tribuna 
Congresului, ei au înfățișat 
aspecte din munca, viața și 
lupta tinerilor, a activităților 
organizațiilor de tineret din 
țările lor. Reprezentanții ti
neretului de peste hotare au 
reliefat, în cuvîntul lor, ata
șamentul tinerei generații față 
de idealurile de libertate și 
progres social, de prietenie și 
pace, dorința de cooperare 
strînsă pentru înfăptuirea as
pirațiilor tinerilor de pretu
tindeni. Ei au condamnat cu 
tărie politica de exploatare și 
discriminare rasială, de extin
dere a focarelor de tensiune 
în lume, au chemat la întări
rea solidarității tineretului 
lumii în lupta împotriva im
perialismului.

Numeroase delegații au o- 
ferit daruri prezidiului Con
gresului ca simbol al priete
niei dintre organizațiile pe 
care le reprezintă și Uniunea 
Tineretului Comunist din 
țara noastră.

Lucrările Congresului con
tinuă.

I 
(Agerpres) j
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL IX-LEA AL U.T.C.
Salutul pionierilor RAPORTUL PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIRILE CE SE PROPUN

FRAGMENT
Prin tot ce poote-n inimi să existe
Mai sincer, mai frumos, mai omenesc, — 
Azi, pionierii patriei cinstesc 
Congresul tinereții comuniste 
De pe întreg pămîntul românesc I

Știm că urarea noastră vă găsește 
Cu qîndul îndreptat spre viitor. 
Că la tribună sună tinerește 
înaltul adevăr care-l sădește 
In noi, partidul drag, conducător.

Cincizeci de ani, cincizeci de roșii stele, 
Cincizeci de trepte către viitor.
Crescuți la pieptul comuniștilor, 
Eroii uteciști, din zile grele, 
Ne luminează cu exemplul lor.

în tinerețea fără bătrînețe 
Noi știm că tineretul nostru-a fost, 
Tn spirit de partid, mereu la post. 
Cu măreție și cu frumusețe, 
Purtînd al muncii rost, și-al cinstei rost.

In tot ce s-a zidit la noi în țară 
Și tineretul nostru e prezent, 
Cu-al tinereții suflet și ciment, 
Ca o necontenită primăvară. 
Ca un partinic tînăr argument.

Și noi vom fi pe șantiere, mîine, 
Și noi urma-vom vitejescul drum.
Ne pregătim, muncind, încă de-acum, 
Să cîștigăm lumină și putere 
Căci ni-e partidul un părinte bun.

Tovarășului Ceaușescu, pace, 
Și liniște în dreptu-i ideal, 
Mulți ani din cincinal în cincinal, 
Căci pentru țară face tot ce face I 
Cinstire Comitetului Central !

Iertați-ne, tovarăși, romantismul, 
Dar noi visăm că vom ajunge mari, 
Că vom ajunge comuniști stegari 
Ce vor vedea cu ochii comunismul, 
Ca feți-frumoși faimoși, cu brațe tari.

Acesta ne e, deci, certificatul 
Cu care-n U.T.C. noi vom intra.
Ni-e martoră, tovarăși, inima, 
Pe unde Dunărea, unde Carpatul 
întineresc sub comunista stea.

Mai știm că tinerii deschis-au calea 
La Salva și Vișeu, în Apuseni, 
Urmînd partidul tinereștii vremi, 
Că brigadieri făceau să sune valea, 
Hei rup ! De la Bumbești ia Livezeni.

Pe adresa marelui 
forum al tinereții

(Urmare din pag. 1)

Congresului" — continuă parcă același bilanț 
comitetul U. T. C. al hidrocentralelor de pe 
Argeș ; iar tinerii siderurgiști de la Hune
doara adaugă datele lor proprii la acest vast 
tablou de realizări : „Ne angajăm ca pe tot 
parcursul desfășurării lucrărilor să organizăm 
zile record ale producției, in scopul realizării 
unor cantități sporite de oțel, fontă și la
minate".

La rîndul lor, organizațiile U.T.C. din nu
meroase comune își depun aceeași semnătură 
fermă în cartea de onoare a muncii, întregind 
acest bilanț sărbătoresc prin alte succese sau 
angajamente precise, care in scurtă vreme vor 
deveni tot atîtea motive de mîndrie : „In ca
drul întrecerii patriotice pentru buna gospo
dărire și infrumusețare a comunei vom efectua 
55 584 ore muncă, la care vor participa 3 464 
tineri'* — se angajează tinerii cooperatori din 
comuna Rast — județul Dolj ; iar cei din 
Diosig — județul Bihor rostesc într-un singur 
glas : „Vom depăși cu 20 Ia sută sarcinile eco
nomice ce ne revin în acest an".

Așa cum sînt formulate acum, într-o îm
prejurare de asemenea însemnătate, fiecare 
din angajamentele asumate se transformă în 
vibrante chemări la întrecere, pe care tinerii 
țării — români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — și le adresează unii altora și 
lor înșile, prelungind cu mult dincolo de du
rata Congresului o activitate pătrunsă de dă
ruire și pasiune, consolidînd în timp ritmul

înalt pe care îl cunoaște munca lor în aceste 
zile. Pentru că este, de asemenea, normal ca, 
dacă dezbaterile Congresului constituie un 
moment într-adevăr deosebit, ecourile și sem
nificațiile sale să se împlînte adine în con
știința tuturor tinerilor, să se înrădăcineze în 
stilul de muncă al organizațiilor U.T.C., în- 
soțindu-le îndeaproape activitatea. Tinerii ur
măresc cu încredere lucrările înaltului lor fo
rum, așteaptă cu aceeași încredere măsurile și 
hotărîrile sale, exprimîndu-și dorința de a le 
aplica neîntîrziat în practică, cu spirit de răs
pundere și competență. Colectivul clasei a 
XH-a A de la liceul din Șomcuța Mare scrie, 
de pildă, delegatei sale : „Ne mîndrim cu par
ticiparea ta la Congresul U.T.C. și te rugăm 
să transmiți tuturor participanților atașamen
tul nostru entuziast". Dintr-un alt loc, de la 
Combinatul petrochimic Ploiești, este trans
misă aceeași certitudine : „Sîntem convinși că 
hotăririle pe care le va adopta Congresul vor 
contribui Ia sporirea aportului tineretului la 
realizarea și depășirea sarcinilor prevăzute de 
noul cincinal". O certitudine care izvorăște 
din conștiința angajării plenare la eforturile 
întregului popor, așa cum subliniază și rîndu- 
rile extrase din angajamentul celor 18 000 de 
tineri sătmăreni : „Ne vom concentra întreg 
elanul, toate forțele tinereții noastre, nepre- 
cupețindu-ne nici un efort pentru a transpune 
în fapte luminosul program elaborat de Con
gresul al X-Iea al P.C.R., pentru continua în
florire a scumpei noastre patrii, Republica 
Socialistă România".

LA TRIBUNA TINEREȚII — VIITORUL

A fl ADUSE STATUTULUI U.T.C.
prezentat de tovarășul GHEORGHE STOICA

(Urmare din pag. 1)

Ceaușescu, ai impresia că 
nu-și îngăduie nici măcar 
așteptarea lui mîine, ci a- 
firmă — exploziv, într-un 
deplin consens cu înseși ce
rințele realității — impera
tivul lui acum.

In acest ritm cu adevă
rat tineresc, în spiritul a- 
cestei constructive nerăb- 
dări, vorbitorii au știut, au 
înțeles să desprindă din de
zideratele cu caracter ge
neral, orientative, elemen
tul concret, soluția opera
tivă firească și obligatorie 
fiecărui domeniu de activi
tate, fiecărei categorii de 
oameni tineri ai muncii, 
fiecărei situații în care ei 
sînt puși. „Calitatea pro
ducției, a spus reprezentan
tul noii platforme petrochi
mice argeșene, nu trebuie 
tâ mai fie atestată de acum 
înainte doar de o simplă 
ștampilă C.T.C.; ea trebuie 
să aibă girul responsabili
tății noastre, a tuturor, prin 
urmărirea calității pe tot 
parcursul procesului de 
producție!“, iar acest în
demn a răsunat în „ sala 
Congresului ca o frază lim
pede de manifest al răspun
derii asumate în deplină 
cunoștință de cauză... A- 
ceeași rezonanță au avut-o 
și intervențiile metalurgis

sionat, matur, purtîndu-se 
un permanent dialog cu ac
tiviștii locali și cu cei ai 
Comitetului Central U.T.C., 
cu miniștrii, cu directorii de 
centrale și întreprinderi, cu 
profesorii, cu creatorii de 
artă... S-au formulat expli
cit dorințe, s-au subliniat 
necesități, s-au făcut rapor
tări la condiții materiale și 
spirituale de viață, la spe
cific local și general, la mo
ment și epocă. Iar toate a- 
cestea, purtînd amprenta 
rostirii deschise, răspicate, 
n-au avut nici-o clipă ac
cente vindicativ-teribiliste 
sau imprecis-juvenile, ci au 
răsunat — în spiritul do
rinței de perfecționare a 
democrației noastre socia
liste, cheie de boltă a poli
ticii Partidului Comunist 
Român — pline de răspun
dere, de hotărîre, de încre
dere că toate propunerile 
transmise Congresului vor 
fi înfăptuite. Și nu într-un 
timp improbabil, ci acum.

O pretinde, mai mult ca 
întotdeauna, mai bine ca 
altădată, mai consecvent ca 
oricînd, tocmai dialogul 
larg democratic purtat în 
plenul Congresului, o pre
tinde, simplu, convingător, 
dăruirea de ieri și de azi a 
tinerei generații în numele 
viitorului, în numele ne
mărginitei încrederi în des
tinul socialist al patriei.

tului din Sibiu, elevei din 
Capitală, profesoarei dir. 
Movilița, chimistului din 
Săvinești, aceștia și alții a- 
dăugînd cite un argument 
prețios, cîte o soluție bine 
și îndelung gîndită și me
nită să dea eficiență maxi
mă participării organizației 
U.T.C. la realizarea dezide
ratului hotărîtor: legarea 
învățământului de produc
ție... In numele tinerilor a- 
gricultori din Balta Brăilei 
a fost rostită dorința unei 
mai mari preocupări pen
tru timpul liber al oameni
lor satului; minerii Văii 
Jiului și-au spus cuvîntul 
răspicat: „Vrem să vă ve
dem mai des la noi în aba
taj !“ ; navigatorii Constan
ței au accentuat asupra ne
cesității unei activități di
ferențiate în rîndurile tine
retului, potrivit specificului 
muncii fiecăruia, în cazul 
de față, a tinerilor marinari 
de cursă lungă ; uteciștii în 
uniformă militară au atras 
atenția asupra obligației ca 
tineretul să fie deprins, îna
inte de a veni sub arme, cu 
eforturile îndelungi, bărbă
tești ; tinerii creatori de li
teratură și muzică au afir
mat responsabilitatea so
cială a artistului tînăr și a 
creației lor... S-a vorbit 
deschis, responsabil, în spi
rit critic, pasionant și pa

Stimați tovarăși,
Congresul la care avem cin

stea să participăm, al IX-lea in 
istoria de aproape 50 de ani a 
organizației noastre revoluțio
nare, este chemat să facă bi
lanțul muncii desfășurate de 
Uniunea Tineretului Comunist 
într-o perioadă de remarcabile 
realizări ale poporului român 
în construcția socialistă și să 
stabilească măsurile menite să 
asigure îmbunătățirea activită
ții în toate domeniile, creșterea 
contribuției tinerei generații la 
înfăptuirea programului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Răspunzînd acestor cerințe 
esențiale, raportul Comitetului 
Central prezentat Congresului, 
scoate în evidență adeziunea 
unanimă a tinerei generații la 
politica internă și externă a 
partidului, entuziasmul și de
votamentul cu care tinerii din 
patria noastră — români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități— participă la pro
gresul economiei, științei și 
culturii, la aplicarea măsurilor 
inițiate de partid în vederea 
perfecționării tuturor laturilor 
vieții sociale. El înfățișează 
convingător nivelul calitativ 
superior al activității educati
ve desfășurată de Uniunea Ti
neretului Comunist, procesul 
de continuă lărgire a ariei de 
preocupări, atribuții și compe
tențe ale organelor și organiza
țiilor U.T.C., experiența valo
roasă dobîndită în ultimii ani 
în îmbunătățirea conținutului 
și formelor de muncă specifice, 
creșterea continuă a capacității 
acestora de influențare și mo
bilizare a tineretului.

înalta apreciere dată activi
tății tineretului și organizației 
sale revoluționare de către to
varășul Nicolae Ceaușescu — 
secretarul general ăl Partidu
lui Comunist Român — în sa
lutul adresat Congresului, con
stituie pentru Uniunea Tinere
tului Comunist un motiv de sa
tisfacție și, totodată, un imbold 
spre noi înfăptuiri, pentru afir
marea plenară a tinerei gene
rații ca factor activ al progre
sului societății noastre, Este 
o cinste și o îndatorire de onoa
re pentru Uniunea Tineretu
lui Comunist ca, punînd în 
valoare experiența acumulată 
de-a lungul anilor, capacitatea 
sa politică și organizatorică, să 
dea viață indicațiilor conduce
rii partidului pentru îmbunătă
țirea și dezvoltarea activității 
în toate domeniile, potrivit.ee- 
rințelor actuale și de perspec
tivă ale societății, exigențelor 
crescînde ale tineretului.

Tovarăși,
în îndeplinirea sarcinilor 

complexe ce revin Uniunii Ti
neretului Comunist în etapa ac
tuală, în dezvoltarea și perfec
ționarea întregii noastre activi
tăți, un rol de seamă îl are 
Statutul. El trebuie să reflecte 
cu claritate caracterul, scopul 
și obiectivele organizației, a- 
tribuțiile, structura ca și mij
loacele sale specifice de acțiu
ne, potrivit rolului ce-i revine 
în societate în contextul facto
rilor sociali-obștești care con
cură la formarea pentru muncă 
și viață a tinerei generații.

Așa cum a reliefat raportul 
Comitetului Central, perioada 
pe care o analizează Congresul 
se caracterizează prin profunde 
transformări calitative ce au 
avut loc în activitatea Uniunii 
Tineretului Comunist și a 
membrilor săi. în această pe
rioadă s-a lărgit considerabil 
aria de preocupări, atribuții și 
răspunderi nemijlocite ale or
ganizației noastre, s-au făcut 
progrese importante pe linia 
îmbunătățirii conținutului, di
ferențierii și diversificării ac
țiunilor întreprinse, s-au contu
rat noi forme specifice de des
fășurare a activității educative 
în rîndul tuturor categoriilor 
de tineri. Au avut loc în aceas
tă perioadă schimbări calitati
ve în structura și compoziția 
membrilor U.T.C., în nivelul 
de calificare și instruire a ti
neretului, au sporit exigențele 
acestuia față de activitatea or
ganizației noastre.

Pentru a reflecta noile atri
buții cu care organizația noas
tră a fost investită, sarcinile 
de mare răspundere ce revin 
Uniunii Tineretului Comunist 
în etapa care urmează, schim
bările structurale ce au avut 
loc ca urmare a îmbunătățirii 
organizării administrativ-teri- 
toriale a țării, și pentru a con
tura cadrul de activitate menit 
să răspundă rolului sporit al 
U.T.C. în viața întregii noas
tre societăți, exigențelor ac
tuale pe care le ridică munca 
de educare și formare a tine
retului, Comitetul Central a 
considerat necesar să se aducă 
importante modificări Statu
tului Uniunii Tineretului Co
munist.

îp acest sens s-a elaborat 
textul proiectului noului Statut 
care a fost dezbătut în confe
rințele organizațiilor județene 
și în presa de tineret, el fiind 
ulterior substanțial îmbunătățit 

în conținut și ca structură pe 
baza numeroaselor observații și 
propuneri făcute de uteciști.

Modificările ce se propun sînt 
de natură să contribuie la lăr
girea sferei de preocupări a 
Uniunii Tineretului Comunist, 
dezvoltarea democrației inter
ne, creșterea rolului și autono
miei organizațiilor U.T.C., la 
stimularea inițiativei și parti
cipării nemijlocite a uteciști- 
lor la elaborarea și înfăptuirea 
măsurilor, la perfecționarea 
cadrului și formelor de activi
tate în rîndul tuturor catego
riilor de tineri. în elaborarea 
Statutului s-a avut în vedere 
redactarea sistematică și ex
plicită a caracterului, obiecti
velor, principiilor și normelor 
generale ale organizării și ac
tivității Uniunii Tineretului 
Comunist, înlăturarea elemen
telor de amănunt, a prevederi
lor care conduceau la unifor
mizarea activității organizații
lor U.T.C. și nu stimulau în 
suficientă măsură inițiativa și 
autonomia acestora.

în preambulul textului 
proiectului de Statut prezen
tat Congresului se definește 
cu claritate caracterul Uniu
nii Tineretului Comunist de 
organizație politică-revoluțio- 
nară, ajutor al. Partidului Co
munist Român în educarea 
tinerei generații, în mobiliza
rea sa Ia lupta întregului 
popor pentru făurirea socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate, nentru realizarea 
scopului fundamental al par
tidului — construirea societă
ții comuniste. Se înscrie la 
loc de cinste și în proiectul 
noului Statut principiul funda
mental al conducerii de către 
Partidul Comunist Român a 
activității organizației noas
tre revoluționare.

în concordanță cu concep
ția profund democratică a 
partidului nostru privind 
creșterea continuă a rolului 
maselor în organizarea și 
conducerea vieții sociale, 
proiectul Statutului precizea
ză că Uniunea Tineretului 
Comunist desfășoară o mul
tilaterală activitate politică 
și organizatorică, în vederea 
participării active a tinere
tului la întreaga viață eco
nomică. politică și socială a 
țării. Proiectul de Statut con
semnează că U.T.C. este ’ 
membră a Frontului Unită
ții Socialiste, reprezentanții 
săi fac parte din organele 
centrale și locale ale puterii 
de stat, din guvern, din orga
nismele de conducere colec
tivă ale ministerelor, institu
țiilor centrale, unităților eco
nomice, de învățămînt, știin
ță și cultură. De asemenea, 
proiectul de Statut precizează 
că organizațiile U.T.C. par
ticipă la activitatea comite
telor de direcție și consiliilor, 
de administrație, a consili
ilor de conducere ale coope
rativelor agricole de produc
ție, a senatelor universitare 
și consiliilor profesorale nre- 
cum și a altor organe colec
tive de conducere, avînd ro
lul' de a asigura antrenarea 
tuturor uteciștilor la înfăptui
rea sarcinilor ce revin uni
tăților în care muncesc și 
învață, de a milita pentru so
luționarea problemelor speci
fice de muncă și viață ale 
tineretului

înscrierea în Statut a aces
tor prevederi și transpunerea 
lor în practică vor determina 
creșterea prestigiului și influ
enței Uniunii Tineretului 
Comunist în rîndurile ma
selor largi de tineri, vor 
crea condiții prielnice partici
pării active a tineretului la 
munca întregului popor pen
tru progresul general al so
cietății, pentru continua pro
pășire a patriei.

O caracteristică esențială a 
îmbunătățirilor ce se propun 
a fi aduse Statutului constă 
în precizarea cuprinzătoare a 
scopului, obiectivelor și atri- 
buțiuni.lor Uniunii Tineretului 
Comunist.

Participarea tineretului la 
conducerea societății, la ac
tivitatea productivă, la viața 
economică și social-politică a 
țării reprezintă unul din o- 
biectivele cele mai importan
te ale Uniunii Tineretului Co
munist. în acest sens o mare 
și firească importanță se a- 
cordă atribuțiilor și sarcinilor 
organizației noastre în dome
niul educării prin muncă și 
pentru muncă a tineretului, 
al participării active a aces
tuia la îndeplinirea planurilor 
economice în industrie și a- 
gricultură, orientării, integră
rii și calificării sale profesio
nale. Definind atribuțiile și 
sarcinile în acest domeniu, 
proiectul de Statut formulea
ză totodată mijloacele și mo
dalitățile concrete prin care 
U.T.C. acționează împreună 
cu ceilalți factori pentru re
zolvarea problemelor econo
mice și sociale ale tineretului.

Printre obiectivele de seamă 
ale Uniunii Tineretului Comu
nist se înscrie educarea tine

retului în spiritul patriotis
mului socialist, al dragostei 
înflăcărate și atașamentului 
profund față de patrie, față 
de Partidul Comunist Român, 
al prețuirii glorioaselor tra
diții de luptă și a cuceririlor 
revoluționare ale poporului 
român, al îndatoririi cetățe
nești fundamentale de a apăra 
patria, independența și su
veranitatea sa. în acest con
text s-a formulat prevederea 
potrivit căreia Uniunea Tine
retului Comunist organizează 
și conduce nemijlocit activita
tea de pregătire a tineretu
lui pentru apărarea patriei, 
domeniu in care primește un 
larg sprijin din partea unită
ților militare, a instituțiilor 
de stat și organizațiilor ob
ștești.

Reflectînd caracterul politic- 
revoluționar al organizației 
noastre, proiectul noului Sta
tut formulează cuprinzător 
prevederi potrivit cărora în
sușirea de către masele largi 
de tineri a ideologiei și po
liticii marxist-leniniste a Par
tidului Comunist Român, for
marea concepției științifice, 
materialist-dialectice despre 
natură și societate, lărgirea 
orizontului de cultură a tine
retului, educarea acestuia în 
spiritul dreptății și echității 
sociale, al normelor morale și 
cetățenești proprii orînduirii 
socialiste, cultivarea atitudi
nii militante față de concep
țiile și mentalitățile retrogra
de, față de manifestările ideo
logiei și moralei burgheze, a 
constituit și constituie un o- 
biectiv esențial al întregii ac
tivități a Uniunii Tineretului 
Comunist. Din prevederile 
proiectului de Statut rezultă 
consecvența cu egre Uniunea 
Tineretului Comunist militea
ză pentru educarea tineretului 
în spiritul internaționalismului 
proletar, al solidarității active 
cu lupta oamenilor muncii de 
pretutindeni, cu forțele revo
luționare și progresiste din în
treaga lume împotriva impe- 

■rialismului, reacțiunii și răz- 
. boiului.

Proiectul noului Statut in
serează prevederi de mare în
semnătate privind atribuțiile 
ce revin Uniunii Tineretului 
Comunist în conducerea ne
mijlocită a activității sportive 
în școli, facultăți și la sate, 
în organizarea, în colaborare 
cu sindicatele, a mișcării spor
tive în întreprinderi și insti
tuții, precum și răspunderea 
directă a organizației noastre 
de a iniția turismul de masă 
pentru tineret, activitate care 
contribuie deopotrivă la căli- 
rea fizică și morală a tinerilor, 
la lărgirea posibilităților de 
petrecere recreativă și instruc
tivă a timpului liber al tine
rilor.

Acționînd în spiritul princi
piilor care călăuzesc politica 
externă a partidului, Uniunea 
Tineretului Comunist a desfă
șurat și desfășoară o susținută 
activitate pentru lărgirea co
laborării cu organizațiile de 
tineret din toate țările socia
liste, cu organizațiile comuns- 
te, democratice și progresiste 
ale tineretului din întreaga 
lume, extinde cooperarea cu 
alte organizații și mișcări ale 
tineretului și studenților, adu- 
cîndu-și în acest fel propria 
contribuție la înfăptuirea poli
ticii externe a partidului și 
statului nostru, la lărgirea și 
întărirea solidarității interna
ționale a tineretului contem
poran în lupta pentru înfăptui
rea asDirațiilor și intereselor 
sale vitale, pentru libertate și 
independență națională, pen
tru victoria cauzei socialismu
lui, progresului și păcii în 
lume.

Prevederile introduse în 
proiectul noului Statut cu pri
vire la activitatea internațio
nală a Uniunii Tineretului 
Comunist subliniază preocu
pările constante ale organiza
ției noastre, aportul său con
structiv la întărirea prieteniei 
și înțelegerii între popoare, a 
unității de acțiune a tinerei 
generații în lupta pentru în
făptuirea aspirațiilor și inte
reselor sale vitale, pentru pace 
și progres social.

Modificări importante aduse 
Statutului se referă la activita
tea organizațiilor Uniunii Ti
neretului Comunist. S-au for
mulat cu mai multă claritate 
criteriile și modul de consti
tuire a organizațiilor U.T.C. în 
funcție de condițiile concrete 
din fiecare unitate și localita
te. sarcinile, locul și rolul deo
sebit de important ce trebuie 
să le aibă organizația U.T.C. 
în ansamblul activității Uniu
nii Tineretului Comunist.

Reflectînd creșterea maturi
tății, competentei și răspun
derii organizațiilor U.T.C. în 
solutionarea problemelor com
plexe De care le ridică activi
tatea de educare a tineretului, 
proiectul de Statut acordă a- 
cestora atribuții largi. Ie dă 
drentul de a hotărî în mod 
autonom asupra problemelor 
care privesc organizarea și 

conducerea activității proprii 
de înfăptuire a obiectivelor 
Uniuhii Tineretului Comunist 
în unitățile în care ființează, 
le oferă cadru potrivit și, tot
odată, le cere să dovedească 
inițiativă, să se manifeste ca 
factori activi în viața și mun
ca tinerilor. Potrivit proiectu
lui de Statut organizațiile 
U.T.C. pot constitui societăți 
tehnico-științifice și culturale, 
cenacluri, cinecluburi, asocia
ții sportive, cercuri de turism 
și alte forme proprii de orga
nizare a activităților specifice 
tineretului, au dreptul să a- 
dopte regulamente de funcțio
nare a acestora, să instituie 
embleme, ecusoane, insigne, 
lărgind în felul acesta posibi
litățile de stimulare a inițiati- 

' vei și spiritului creator al ti
nerilor, de valorificare și dez
voltare a aptitudinilor lor. 
Deosebit de grăitor pentru 
lărgirea atribuțiilor organiza
țiilor U.T.C. este faptul că 
proiectul de Statut acordă
dreptul organizației U.T.C. 
de a lua hotărîri definitive în 
legătură cu primirea de noi 
membri în Uniunea Tineretu
lui Comunist, renunțînd la 
prevederea din actualul Sta
tut potrivit căreia hotărîrile 
de primire în U.T.C. trebuie 
confirmate de organele supe
rioare.

Aceste prevederi ale Statu
tului sînt de natură să spo
rească și să consolideze rolul 
deosebit de însemnat pe care 
îl au organizațiile U.T.C. din 
unități și localități pentru 
perfecționarea și dezvoltarea 
întregii activități a Uniunii 
Tineretului Comunist. Este de 
datoria Comitetului Central, a 
organelor locale ale Uniunii 
Tineretului Comunist să cre
eze condiții practice pentru 
lărgirea autonomiei organiza
țiilor U.T.C., să stimuleze șl 
să determine creșterea iniția
tivei, combătînd orice tendin
țe de tutelare măsurată, uni
formizare sau substituire a 
funcțiilor acestora. întreaga 
activitate a organizațiilor 
U.T.C. trebuie să fie cuprinsă 
de spirit dinamic, entuziasm 
tineresc, să răspundă în mai 
mare măsură problemelor con
crete din unitățile în care 
ființează, cerințelor și preocu
părilor specifice tineretului.

In textul proiectului de Sta
tut s-a reformulat complet ca
pitolul „Uniunea Tineretului 
Comunist și Uniunea Asocia
țiilor Studențești". După cum 
este cunoscut, activitatea U- 
niunii Tineretului Comunist în 
rîndul studenților a fost per
fecționată, potrivit condițiilor 
din învățămîntul nostru supe
rior și rolului crescînd pe care 
trebuie să-1 îndeplinească în 
viața universitară. Perioada 
care a trecut, a confirmat via
bilitatea măsurilor adoptate, a 
marcat o îmbunătățire de an
samblu a activității asociațiilor 
și uniunilor asociațiilor stu
dențești. Formulările introduse 
în proiectul de Statut consfin
țesc cadrul general nou creat 
de organizare a activității 
U.T.C. în rîndul acestei cate
gorii de tineri, sintetizează o- 
biectivele, atribuțiile și sarci
nile specifice ale U.A.S.R., a- 
sociațiilor și uniunilor de aso
ciații pentru îndeplinirea ro
lului pe care-l au în viața 
studențimii.

Tovarăși,

Proiectul de Statut prezentat 
Congresului cuprinde noi pre
vederi menite să contribuie la 
adîncirea democrației în viața 
și activitatea Uniunii Tinere
tului Comunist Sensul funda
mental al acestor prevederi 
este de a asigura în toate or
ganele și organizațiile U.T.C. 
climatul prielnic dezbaterilor 
creatoare, posibilitatea ca fie
care utecist să-și exprime li
ber și deschis opinia asupra 
tuturor problemelor puse în 
discuție, să aducă o contribu
ție efectivă la elaborarea și în
făptuirea hotărîrilor care pri
vesc viața și activitatea U.T.C.

Pentru a asigura alegerea în 
organele de conducere ale U- 
niunii Tineretului Comunist a 
celor mai activi și merituoși 
uteciști, cu o temeinică pre
gătire politică, ideologică și 
profesională, cu prestigiu și au
toritate în fața tinerilor, în 
Statut s-a introdus o nouă pre
vedere prin care se dă drep
tul organizațiilor, la toate ni
velele, de a discuta și propune 
candidaturi pentru organele 
U.T.C. imediat superioare. De
semnarea în adunări și confe
rințe a candidaților pentru or
ganele superioare, discutarea 
lor în organizațiile din care 
fac parte, creează posibilitatea 
tuturor membrilor U.T.C. să se 
pronunțe nemijlocit asupra ce
lor ce urmează să facă parte 
din conducerea organizației la 
toate nivelele, contribuie la 
creșterea răspunderii celor 
care primesc mandatul ute
ciștilor. Reflectînd preocuparea 
pentru continua adîncire a de
mocrației interne, proiectul de 
Statut stabilește că în viitor

se va asigura preponderența în 
organele de conducere ale 
U.T.C. inclusiv in cele execu
tive, a tinerilor care își des
fășoară activitatea nemijlocit 
în întreprinderi, unități agri
cole, instituții, școli și facul
tăți. Aplicarea acestei preve
deri va asigura, fără îndoială, 
o legătură mai strînsă a orga
nelor U.T.C. cu masa largă a 
uteciștilor, va contribui la o 
mai directă cunoaștere a pre
ocupărilor și cerințelor coti
diene ale acestora, la elabo
rarea unor hotărîri și măsuri 
în deplină concordanță cu 
realitățile din organizațiile 
U.T.C., cu munca și viața ti
nerilor.

Urmărind crearea condițiilor 
practice pentru participarea 
efectivă a cadrelor alese la or
ganizarea și conducerea între
gii activități de organizație, 
ca și pentru abordarea mai 
concretă a problemelor speci
fice pe care le ridică activi
tatea în rîndul diferitelor ca
tegorii de tineri, proiectul de 
Statut prevede ca în cadrul 
Comitetului Central al U.T C., 
al comitetelor județene, muni
cipale și orășenești să se cre
eze consilii ale tinerilor mun
citori, țărani, elevi, ale fete
lor, precum și comisii pe do
menii, la activitatea acestora 
putînd fi atrași și alți uteciști 
și cadre de specialitate. De
finind în mod expres natura 
și sfera de atribuții a consi
liilor și comisiilor, proiectul de 
Statut precizează că acestea 
sprijină organele U.T.C. din 
care fac parte în elaborarea 
hotărîrilor și măsurilor în 
strînsă legătură cu particula
ritățile categoriilor respective 
de tineri, studiind mai apro
fundat diferitele aspecte ale 
tuturor sectoarelor de activi
tăți ale U.T.C., înlesnind o mal 
largă extindere a schimbului 
de experiență, pentru conti
nua perfecționare a muncii de 
organizație.

Este de datoria tuturor or
ganelor U.T.C. să militeze 
consecvent pentru aplicarea 
principiilor muncii și condu
cerii colective, să asigure par-, 
ticiparea tuturor uteciștilor •- 
Ieși la conceperea și desfășu
rarea activității de organizație, 
astfel îneît hotărîrile luate, 
munca de conducere să fie ro
dul gîndirii și experienței în
tregului colectiv. Acționînd în 
acest spirit este totodată ne
cesar ca fiecare membru al 
organelor de conducere, în
deosebi cele executive, să pri
mească responsabilități preci
se, să informeze periodic des
pre activitatea depusă, despre 
modul în care se îndeolinesc 
sarcinile în domeniul de care 
răspunde. Aceasta va îmDrima 
un climat de responsabilitate, 
de angajare directă a celui a- 
les în munca organizației, o 
premisă a dezvoltării activită
ții în toate domeniile.

Acționînd în spiritul preve
derilor cuDrinse în proiectul 
noului Statut, organizațiile 
U.T.C. trebuie să manifeste 
grijă și atenție sporită față de 
fiecare utecist, față de proble
mele de muncă și viață cu 
care tinerii se confruntă zl 
de zi.

In aceeași măsură organiza
țiile U.T.C. trebuie să acorde 
atenție muncii politice con
crete cu fiecare utecist pentru 
îndeplinirea obligațiilor pe 
care le incumbă calitatea de 
membru al U.T.C., să stimu
leze critica și autocritica prin
cipială, spiritul colectivist și 
de întrajutorare tovărășească.

Ținînd seama de recoman
darea recentei Plenare a C.C, 
al P.C.R., în proiectul de Sta
tut apar noi prevederi - în le
gătură cu plafonul cotizației 
de membru al U.T.C. Se pro
pune reducerea cotizației de la 
0,50% la 0,25% pentru ute
ciștii salariați care au un ve
nit sub 1 000 lei, și de la 
0,75% la 0,50% pentru cei care 
au peste 1 000 lei.

Comitetul Central apreciază 
că proiectul noului Statut al 
Uniunii Tineretului Comunist 
supus dezbaterii și aprobării 
Congresului al IX-lea, reflec
tă mutațiile produse în struc
tura și sfera de atribuții a or
ganizației' noastre și este în 
măsură să asigure un cadru 
îmbunătățit pentru intensifi
carea activității politice și or
ganizatorice a U.T.C., pentru 
creșterea continuă a rolului 
său în viața tineretului patriei 
noastre.

Pentru ca noul Statut să-și 
dovedească din plin eficacita
tea este necesar ca fiecare or
ganizație, fiecare membru al 
Uniunii Tineretului Comunist 
să militeze cu consecvență 
pentru transpunerea în viață 
a prevederilor sale.

Avem ferma convingere că 
aprobarea modificărilor ce se 
propun a fi aduse Statutului 
organizației va duce la ridi
carea pe o treaptă superioară 
a întregii activități desfășu
rate de Uniunea Tineretului 
Comunist la îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor de mare 
răspundere ce i-au fost încre
dințate de partid.
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 
de Stat a primit din partea lui RICHARD NIXON, următoa
rea telegramă :

MITINGUL TINERETULUI DIN CAPITALA CU PARTICIPAREA

DELEGAȚILOR ORGANIZAȚIILOR DE TINERET DIN
R. D. VIETNAM, VIETNAMUL DE SUD, LAOS Șl CAMBODGIA

PREZENTE LA CONGRESUL U. T. C.

Delegațiile din R. D. Vietnam, Vietnamul de sud, Laos ji Combodgia primite cu căldură frățească

eri după amiază, la 
Clubul T 4, Comite
tul municipal Bucu
rești al U.T.C., a or
ganizat un miting de 
solidaritate al tine

retului din Capitală cu lupta 
dreaptă a popoarelor și tineretu
lui din Indochina pentru libertate 
și independență națională.

La miting au participat delega
țiile Uniunii Tineretului Munci
tor „Ho Și Min“ din Republica 
Democrată Vietnam, Uniunii Ti
neretului pentru Eliberare din 
Vietnamul de sud, Tineretului Pa
triotic din Laos și Tineretului 
Frontului Unit Național din Cam
bodgia — prezente la lucrările ce
lui de al IX-lea Congres al U.T.C. 
—• sute de tineri muncitori, teh
nicieni și elevi bucureșteni, acti
viști ai C.C. al U.T.C. și ai Comi
tetului municipal București al 
U.T.C., reprezentanți ai presei, ra
diodifuziunii și televiziunii ro
mâne.

Au fost de față, de asemenea, 
primii secretari ai ambasadelor 
Republicii Democrate Vietnam si 
Republicii Vietnamului de sud la 
București, Hoang Manh Tu și 
Tran Kien și alți membri ai celor 
două ambasade. i

La sosire, reprezentanții tinerei 
generații a popoarelor din Viet
nam, Laos și Cambodgia au fost 
întîmpinați cu o caldă manifes
tare de simpatie, parcurgînd un 
adevărat culoar viu format de ti
nerii bucureșteni participanți la 
miting.

Deschizînd mitingul, tovarășul 
Ion Cociuba, secretar al Comitetu
lui municipal București al U.T.C., 
a adresat oaspeților un călduros 
salut de bun sosit în mijlocul ti» 
neretului bucureștean.

A luat cuvintul tovarășul Du
mitru Gheorghișan, prim-secretar 
al Comitetului municipal Bucu
rești al U.T.C., care a exprimat 
sentimentele de profundă sim
patie și solidaritate ale tineretu
lui României socialiste față de 
eroicele popoare ale Indochinei 
aflate în luptă împotriva agre
siunii imperialiste. Vorbitorul a 
subliniat dezaprobarea cu care 
poporul și tineretul român au 
primit știrile privind extinderea 
războiului din Vietnam pe în
tregul teritoriu al peninsulei In
dochina de către S.U.A. și sate
liții săi. Arătînd că alături de 
continuarea războiului din Viet
namul de sud, intervenția arma
tă în Laos, încălcarea neutrali
tății și suveranității Cambodgiei 
și recentele raiduri de bombar
dament asupra Republicii De
mocrate Vietnam constituie ve
rigi ale aceluiași lanț, ale ace
leiași politici de înăbușire a miș
cării de eliberare națională, do 
impunere cu forța a unor regi
muri reacționare respinse de 
popoarele din această regiune, 
vorbitorul a subliniat gravitatea 
pericolului pe care-1 implică lăr
girea conflictului din Indochina 
pentru pacea întregii lumi.

In continuare vorbitorul a 
spus : „Luînd poziție împotriva 
extinderii războiului în Cambod
gia și Laos, tineretul român, or
ganizația sa revoluționară, și-au 
reafirmat solidaritatea deplină cu 
popoarele din Indochina care 
luptă pentru libertatea și inde
pendența lor, pentru dreptul sa
cru de a-și hotărî singure, fără 
nici un amestec din afară, calea 
propriei lor dezvoltări, 
formitate cu interesele 
țiile naționale.

Eroica rezistență a 
vietnamez împotriva
Statelor Unita ele Americii, lupt*

forțelor patriotice din celelalta 
părți ale peninsulei demonstrea
ză cu toată tăria că, în zilele 
noastre, politica imperialistă de 
forță și dictat, încercarea de a 
impune altor popoare dominația 
străină este sortită eșecului, că 
un popor hotărît să-și apere cu 
orice preț libertatea, demnitatea 
și ființa națională nu poate fi 
îngenunchiat, oricît de mari ar 
fi forțele agresorului imperialist 

împărtășind îngrijorarea în
tregii omeniri iubitoare, de pace, 
Uniunea Tineretului Comunist, 
întreaga generație tînără din 
țara noastră, alături de întregul 
popor, își reafirmă și cu acest 
prilej deplina sa solidaritate in- 
temaționalistă cu lupta dreaptă 
a poporului și tineretului vietna
mez, laoțian și cambodgian, cere 
cu hotărîre să se pună capăt 
războiului din această zonă a 
lumii, să fie retrase trupele Sta
telor Unite ale Americii și ale 
aliaților lor din Vietnamul de 
sud, să se asigure poporului viet
namez, ca și popoarelor laoțian 
și cambodgian, dreptul sfînt de 
a-și rezolva singure problemele, 
fără nici un amestec din afară".

In continuare au luat cuvintul 
Vasile Cristea, tehnician la Uzi
nele „23 August", și Liana Scu- 
telnicu, elevă la Liceul „Spiru 
Haret", care, în numele partici- 
panților la miting, și-au expri
mat protestul față de continuarea 
și extinderea agresiunii imperia
liste împotriva popoarelor viet
namez, laoțian și combodgian, 
precum și admirația pentru e- 
roismul cu care aceste popoare 
își apără libertatea și ființa na
țională. Vorbitorii au cerut cu 
fermitate încetarea tuturor acte
lor de agresiune și război din 
Indochina, retragerea trupelor 
S.U.A. și sateliților săi din aceas
tă zonă, respectarea dreptului 
sacru al popoarelor indochineze 
de a decide în deplină 
drumul dezvoltării lor.

In încheiere a luat 
Thonglay Khommasith,
al Comitetului Executiv al 
neretului Patriotic din 
care, în numele delegațiilor ti
neretului vietnamez, laoțian și 
cambodgian prezente la miting 
și-a exprimat satisfacția de a 
putea cunoaște România și tine
retul său ca urmare a invitației 
de a participa la lucrările celui 
de al IX-lea Congres al U.T.C.

După ce a evocat lupta eroică

libertate

cuvintul 
membru

Ti-
Laos,

a poporului vietnamez împotriva 
agresorilor străini, eșecurile su
ferite de aceștia în Vietnamul de 
sud și intervenția americano- 
saigoneză din Cambodgia, vorbi
torul a spus :

„La 8 februarie 1971, după ce 
au căutat mai multe zile să ca
mufleze scopurile lor, încercînd 
să nege faptele, americanii au 
anunțat că au deschis o operație 
de largă anvergură împotriva 
Laosului. Declarația Comitetului 
Central al Neo Lao Haksat a 
menționat clar că această aven
tură militară, este întreprinsă pe 
baza unui plan calculat cu mult 
timp înainte. Este vorba de o 
încălcare grosolană a acordurilor 
de la Geneva din 1962, de o 
violare flagrantă a independenței 
și neutralității Laosului, ceea ce 
creează o situație foarte pericu
loasă și o gravă amenințare pen
tru pacea Asiei de sud-est.

Sîntem siguri că popoarele 
Indochinei, în strînsă unitate vor 
da lovituri bine meritate trupe
lor agresoare, făcînd să eșueze 
toate planurile lor militare. Ulti
mele victorii de la Moung Soui, 
pe ruta Nr. 9, la Pha Lan, în 
Boloven, în nordul ca și în su
dul Laosului, sînt avertismente 
severe date agresorilor.

Americanii escaladează răz
boiul de agresiune împotriva a 
trei țări din Indochina, dar po
poarele acestor țări — laoțian, 
vietnamez și khmer — își string 
și mai mult rîndurile pentru a 
lupta cot la cot și a riposta ferm 
împotriva aventurilor imperia
liste".

In încheiere, vorbitorul a adus 
mulțumiri Partidului Comunist 
Român, guvernului Republicii 
Socialiste România, poporului și 
tineretului român pentru senti
mentele de solidaritate intenia- 
ționalistă, pentru sprijinul politic, 
moral și material acordat po
poarelor din Indochina, în lupta 
lor dreaptă împotriva agresiunii 
imperialiste.

Mitingul s-a desfășurat într-o 
atmosferă însuflețită, cuvîntările 
fiind subliniate în nenumărate 
rînduri de puternice și îndelungi 
aplauze. Minute în șir tinerii 
bucureșteni au aclamat pe solii 
tineretului-erou al Republicii De
mocrate Vietnam, Vietnamului do 
sud, Cambodgiei și Laosului.

l

în con- 
și aspira-

poporului 
agresiunii

Echipajul navei „Apollo XIV" și poporul american mi se 
alătură în a vă exprima dumneavoastră și poporului român 
mulțumiri pentru amabilul mesaj de felicitări trimis cu oca
zia încheierii cu succes a misiunii „Apollo XIV". Mîndria pe 
care o resimțim în legătură cu realizarea acestei recente ex
plorări poate fi împărtășită de toate națiunile, deoarece in
formațiile științifice aduse de pe Lună vor fi folosite de toate 
popoarele lumii.

Vizita tovarășului Giancarlo Pajetta
la Academia „Ștefan Gheorghiuii

La 19 februarie, la București, 
a luat sfîrșit Consfătuirea miniș
trilor afacerilor externe ai state
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia, la pare au fost exami
nate probleme privind pregătirea

conferinței general-europene pen
tru securitate și colaborare.

Consfătuirea s-a desfășurat tn- 
tr-o atmosferă tovărășească, de 
prietenie și a relevat deplina

unitate de păreri 
melor discutate.

Consfătuirea a 
municat care va 
tății.

asupra proble-

adoptat un co 
fi dat publici»

Tovarășul Giancarlo Pajetta, 
membru al Biroului Politic al Di
recțiunii Partidului Comunist Ita
lian, însoțit de tovarășul Virgil 
Cazacu, membru al C. C. al 
P.C.R., secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., a 
vizitat, în cursul zilei de vineri, 
Academia de învățămînt social- 
politic Ștefan Gheorghiu din 
Capitală.

In aula Academiei, oaspetele a 
conferențiat, cu acest prilej, des
pre „Partidul Comunist Italian 
și activitatea sa semicentenară".

Conferința a fost urmărită cu un 
deosebit interes de numeroase 
cadre didactice din învățămîntul 
superior, activiști de partid, cer
cetători în domeniul științelor so- 
cial-politice.

în continuare a avut loc o în- 
tîlnire cu membri ai conducerii 
academiei, în cadrul căreia recto
rul Ion Stoian a înfățișat oaspe
telui italian aspecte din activita
tea desfășurată de această insti
tuție de învățămînt superior.

(Agerpres)

Consfătuirea pe țară privind 
organizarea producției și 

sfeclei de zahărIndustrializarea
La Tg. Mureș a avut loc vi

neri o consfătuire pe țară privind 
organizarea producției și indus
trializării sfeclei de zahăr. La 
consfătuire au luat parte cadre 
de conducere și specialiști din 
cooperative agricole de produc
ție, din fabricile de zahăr, cer
cetători, conducători ai unor or
gane agricole județene, specialiști 
din Ministerul Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Silviculturii 
și Apelor.

La lucrări au participat tovară
șii Iosif Banc, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul 
agriculturii, industriei alimentare, 
silviculturii și apelor, Nicolae Ve- 
reș, prim-secretar al Comitetului 
județean Mureș al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular ju
dețean, Ion Moldovan, șeful De
partamentului Industriei Alimen
tare.

In cadrul consfătuirii au fost 
relevate rezultatele obținute în 
cultura și industrializarea sfeclei,

precum și măsurile ce trebuie 
mate pentru realizarea sarcinilor 
pe anul 1971 și în perioada ac
tualului cincinal. In cuvintul lor, 
participanții au făcut numeroase 
propuneri privind îmbunătățirea 
muncii în toate sectoarele de ac
tivitate, astfel încît unitățile cen
tralei organizării producției și in
dustrializării sfeclei să obțină în 
acest an 4,7 milioane tone sfeclă 
de zahăr, cu 300 000 tone mai 
mult decît prevederile de plan 
pe anul 1970 și, pe această bază, 
o producție de zahăr de 564 000 
tone.

Participanții la consfătuirea de 
la Tg. Mureș au relevat că noul 
cadru organizatoric al conducerii 
agriculturii și industriei alimen
tare creează cele mai favorabile 
condiții pentru realizarea sarcini
lor de plan ce revin acestor sec
toare la un nivel calitativ su
perior.

In încheierea lucrărilor consfă
tuirii a luat cuvintul tovarășul 
Iosif Banc.

A apărut
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DIN SUMAR:

• • • Gînduri despre Congres ; Semicentenarul Partidului Co
munist Român : Acad. Petre Constantineseu-lași, Mihail Cru- 
ceanu, Alexandru Mihâileanu ; Amplitudinea memoriei; C. 
Bârbulescu : Pe baricadele revoluției ; Prof. univ. dr. Dumitru 
I. Mazilu : Perfecționarea cadrului instituțional al societății so
cialiste ; Acad. Nicolae Teodorescu : Știința — avanpostul pro
gresului social ; Nicolae Dragoș : Etica demnității ; * * * Orga
nizația U.T.C. din comună și secretarul ei; *** Prin contri
buția milioanelor de tineri ; N. Popescu-Bogdăneșți : România 
privită de peste hotare ; Prof. Dumitru Văcariu : Stimularea in
teresului pentru profesiile agricole ; Constantin Gheorghe : In
tegrarea inginerului stagiar ; * • • Tribuna elevilor delegați la 
Congres ; Nicole Abboud : Tineretul : „fapt de structură" sau 
produs dinamic al practicii istorice ; Vasile Tonoiu : Filosofia 
și deschiderea spre experiență (Ferdinand Gonseth la 80 de 
ani) ; Ștefan Csikoș : Filosofie și politică în viziunea lui Gram
sci ; Petru Pînzaru : Psihologia socială și știința politică ; Ste- 
lian Streja : Căile d- luptă ale tineretului spaniol ; L Mehe
dinți : Act de acuzare ; A. Frăsincaru : Documentar : Federația 
tineretului comunist italian ; Octavian Neamțu : Pledoarie pen
tru pedagogia cercetării interdisciplinare ; Pompiliu Caraioan : 
La izvoarele religiei; Conf. univ. dr. M. C. Botez : Autonomi
zarea prospectivei ; Dr. Al. Gheorghiu : Educația sexuală a ti
neretului școlar ; • * * Cooperare, dialog, întîlniri.

Solidari cu eroicul tineret din 
Indochina l

BAZIL ȘTEFAN ffînema

MONTE 
Lumina (o- 

14,30: ÎS,30;
rulează la

MIHAI VITEAZUL : (ambele 
serii — ecran panoramic) : rulea
ză la Patria (orele 10; 15; 19,30).

ROMEO Șl JULIETA : ruleazâ 
la Capitol (orele 8.45; 11,45; 14,45; 
18; 21).

TRIPLA VERIFICARE : ruleazâ 
la Victoria (orele B; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45).

CLANUL SICILIENILOR : ru
lează la Luceafărul (orele 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15),
București (orele 8; 10,15; 12,45; 15; 
17,30; 19,45; 22).

CÎNTECELE MĂRII (Săptămîna 
filmului pentru tineret) : rulează 
la Lumina (ora 18,30).

SUB SEMNUL LUI 
CRISTO : rulează la 
iele 9; 10,45; 12,45; 
20,45).

INCINERATORUL :
Central (orele 16; 18,30; 21).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Central (orele 8,30; 11;
13.30) , Grlvița (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Aurora (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

„Z“ : rulează 1» Viitorul (orele 
15,30; 18; 20,30).

BĂTĂLIA PENTRU ALGER: 
rulează la Bucegl (orele 15,30; 18;
20.30) .

UN ITALIAN ÎN AMERICA : 
rulează la Festival (orele 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Melodia (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

ULTIMUL SAMURAI : rulează 
la Miorița (orele 10; 12,30; 15; 
17,30; 20).

B. D. INTRA ÎN ACȚIUNE : 
rulează la Pacea (orele 15,30; 18; 
20,15), Volga (orele 9,15; 11,15;
13,30; 15,45; 18,15; 20,30).

AMINTIRI BUCUREȘTENE: ru.

COMUNICATUL
Consfătuirii miniștrilor afacerilor externe 

ai statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia

între 18 și 19 februarie 1971 
avut loc la București Consfă-a

tuirea miniștrilor afacerilor ex
terne ai statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia — Re
publica Populară Bulgaria, Re
publica Socialistă Cehoslovacă, 
Republica Democrată Germană, 
Republica Populară Polonă, Re
publica Socialistă România, Re
publica Populară Ungară și 
Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste.

Călăuzindu-se după Declara
ția privind problemele întăririi 
securității și dezvoltării colabo
rării pașnice în Europa, adopta
tă la Consfătuirea de la Berlin, 
din 2 decembrie 1970, a Comite
tului Politic Consultativ al sta
telor participante la Tratatul de 
la Varșovia, miniștrii au efectuat 
un schimb de informații și pă
reri asupra desfășurării pregăti
rilor pentru convocarea Confe
rinței general-europene.

Luînd în considerare dezvoltă
rile pozitive care au avut loc în 
ultimii ani în relațiile intereuro- 
pene, participanții la Consfătui
re constată cu satisfacție că, în 
urma eforturilor depuse de țările 
socialiste și a contribuției altor 
state, s-au înregistrat unele pro
grese pe calea destinderii pe 
continentul european.

Propunerea privind convoca
rea Conferinței general-europene, 
lansată de țările socialiste, se 
bucură de un sprijin tot mai 
mare din partea popoarelor Eu
ropei, a opiniei publice europe- 
Ine, care consideră pe bună drep
tate, că o asemenea conferință 
va constitui o etapă importantă 
pe calea întăririi păcii și secu
rității în Europa, a statornicirii 
unei colaborări multilaterale și 
reciproc avantajoase între țările 
europene.

Miniștrii afacerilor externe a- 
preciază că în condițiile actuale 
este posibil și necesar să se a- 
bordeze într-un spirit practic, 
constructiv, problemele concrete 
în scopul de a accelera organi
zarea Conferinței pentru secu
ritate și colaborare în Europa.

S-a remarcat că eforturile în
treprinse în ultimul timp de sta
tele care se pronunță pentru 
convocarea Conferinței general- 
europene contribuie la progresul 
pregătirii acesteia. In cursul 
contactelor bilaterale au fost 
create condițiile pentru trecerea 
la activitatea de pregătire pen
tru convocarea Conferinței gene
ral-europene pe baze multilate
rale. In prezent, sarcina constă 
în a hu se întîrzia trecerea la 
această fază nouă, mai activă, da 
pregătire a Conferinței general- 
europene.

Țările socialiste reprezentate 
la Consfătuire își reafirmă spri
jinul față de inițiativa guvernu
lui Finlandei privind organiza
rea la Helsinki a unor reuniuni 
pregătitoare ale tuturor statelor 
interesate, sînt gata să participe 
în orice moment la acestea și, 
în acest scop, să-și împuterni
cească reprezentanți corespunză
tori. Miniștrii afacerilor externe 
subliniază că realizarea neîntâr
ziată a unor asemenea reuniuni 
pregătitoare este reclamată de 
necesitatea de a se trece la pre
gătirea practică a Conferinței 
general-europene și va permite 
discutarea și punerea de acord 
a problemelor legate de convo
carea Conferinței.

In același timp, s-a atras aten
ția asupra faptului că acele 
cercuri care nu sînt interesate 
în aprofundarea destinderii în 
Europa își intensifică opoziția 
față de convocarea Conferinței 
general-europene. Aceasta își 
găsește expresia în avansarea de 
diferite condiții prealabile pentru 
convocarea acesteia, care au 
drept scop să complice activita
tea pregătitoare, să lege chestiu
nea convocării Conferinței de 
alte probleme, ceea ce ar crea 
un impediment serios în calea 
Conferinței. Spre promovarea u- 
nui asemenea curs și intensifica
rea cursei înarmărilor în Euro
pa sînt îndreptate și hotărîrile 
recentei sesiuni de la Bruxelles 
a Consiliului N.A.T.O. Toate a- 
cestea frînează dezvoltarea pro-

ceselor favorabile în Europa, 
care corespund intereselor po
poarelor continentului european, 
intereselor păcii.

în această situație apare nece
sar să se adopte măsuri supli
mentare pentru înlăturarea ob
stacolelor care se creează în ca
lea convocării Conferinței gene
ral-europene. Din însărcinarea 
guvernelor lor, miniștrii afa
cerilor externe exprimă încă 
o dată hotărîrea fermă a sta
telor participante la Consfă
tuire de a contribui la desăvîr- 
șirea cît mai urgentă a activită
ților pregătitoare în vederea con
vocării Conferinței general-euro
pene. Guvernele acestor țări 
cheamă guvernele tuturor statelor 
interesate să depună în continua
re eforturi în această direcție.

Țările socialiste reprezentate 
la Consfătuire vor depune și în 
viitor eforturi constructive pen
tru dezvoltarea unor relații nor
male, reciproc avantajoase între 
toate statele continentului, se 
vor pronunța pentru încetățeni- 
rea și consolidarea unui climat 
de pace, pentru încetarea cursei 
înarmărilor, pentru destindere și 
colaborare în Europa și în lu
mea întreagă.

Statele participante Ia Tratatul 
de la Varșovia consideră impor
tant să sublinieze din nou ma
rea însemnătate pentru cauza 
securității europene și internațio
nale a stabilirii de relații pe bază 
de egalitate între Republica 
Democrată Germană și alte state 
care, deocamdată, nu au stabilit 
asemenea raporturi. Relații baza
te pe normele: general-acceptato 
ale dreptului internațional tre
buie să fie stabilite între R.D.G. 
și R.F.G. Intereselor destinderii 
i-ar corespunde, de asemenea, 
încetarea opoziției față de primi
rea R. D. Germane în O.N.U. și 
în alte organizații internaționale. 
Participanții la Consfătuire con
sideră că este de datoria lor 
frățească să acorde R.D.G. în
tregul sprijin în aceste probleme 
și vor întreprinde în acest sens 
măsuri corespunzătoare.

Plecarea miniștrilor afacerilor externe

ai statelor participante la Tratatul

de la Varșovia
în cursul zilei de vineri au 

părăsit Capitala, îndreptîndu-se 
spre patrie, Andrei Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., Otto Winzer, ministrul 
afacerilor externe al R.D. Ger
mane, Jan Marko, ministrul afa
cerilor externe al R.S. Cehoslova
ce, Ivan Bașev, ministrul aface-

rilor externe al R.P, Bulgaria, 
Janos Peter, ministrul afacerilor 
externe al R.P. Ungare, și Ștefan 
(edrychowski, ministrul afaceri- 
or externe al R.P. Polone, care 

au participat la Consfătuirea mi
niștrilor afacerilor externe ai sta
telor participante la Tratatul de 
la Varșovia.

La plecare, oaspeții au fost sa» 
lu tați de Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, de ad» 
juneți ai ministrului, de funcțio
nari superiori din acest minister.

Au fost prezenți ambasadorii 
țărilor respective acreditați în 
Republica Socialistă România.

lează la Rahova (orele 18; 20,15).
FABLIO MAGICIANUL : rulea

ză la Rahova (ora 15,30).
CÎNTECELE MARII : rulează la 

Gloria (orele 9; 11,16; 13,30; 16; 
16,15; 20,30), Tomis (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45: 18; 20,15).

AMBASADOR AL UNIUNII SO
VIETICE ■ rulează la Lira (ora 
20,15).

KING KONG EVADE AZA : ru
lează la Lira (orele 15,30; 18).

CRIMA ȘI PEDEAPSĂ : ruleazâ 
la Progresul (ora 19).

GENOVEVA DE BRABANT: 
rulează la Progresul (orele 15; 
17), Cotrocenl (orele 10; 14; 15,45; 
17,30; 19,15; 21), Dacia (orele
8,45—20,30 în continuare).

SEMNALE PE DRUM : ruleazâ 
la Moșilor (orele 15,30; 17.45; 20).

IN ARȘIȚA NOPȚII : rulează la 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

VAGABONDUL ; rulează la Fia. 
mura (orele 9; 12,30; 16; 19,30), Fe
rentari (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Buzeștl (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

POMUL DE CRĂCIUN : rulea
ză la Laromet (orele 15.30; 
19,30).

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI 
rulează la Favorit (orele 
11,30 13,45, 16; 18,15; 20,30), 
viar (orele 8,45; 10 45; 12,45; 
46,45; 18,45; 20,45), Excelsior 
9,15; 11,30; 13,45, 16; 18,15;
Modern (orele 9; 11,15; 13,30 
18,15; 20,30).

CIRC FARA FRONTIERE : ru
lează la Timpuri Noi (orele 11—21 
tn continuare).

ȘARADA : rulează la Crîngașl 
(orele 15,30; 18: 20,15), Arta (orele 
15.30: 18: 20.15).

PE LUCIUL GHEȚII : rulează 
la Glulești (orele 15,30; 18; 20,30), 
Flacăra (orele 15,30; 18; 20,15).

VARA DE ALTADATA : rulea
ză la Drumul Sării (orele 15.30; 
18; 20 45).

URSUL ȘI PĂPUȘĂ : rulează la 
Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30).

OMUL DIN SIERRA : rulează 
Unirea (orele 15,30; 18; 20,15).

100 DE CARABINE ; rulează 
Vltan (orele 15,30; 18; 20,15).

DEGETUL DE FIER : rulează 
la Munca (orele 16; 18; 20).

RĂZBUNAREA SFlNTULUI 1 
rulează la înfrățirea (orele 15,30; 
17,45; 20).

VESELIE LA ACAPULCO • ru
lează la Cinemateca — Union (o- 
rele 9; 10,30; 12,30; 14,30) INVITA
ȚIE LA DANS (orele 16,30; 18,45) : 
DRAGA MEA, CLEMENTINE 
(ora 21).

ZIE INA OTIL1A GHIULEA — 
ora 20 ; (Str. Academiei) : AMNA. 
RUL — ora 17 ; Teatrul „Ion Va- 
silescu” : SE CAUTĂ UN MINCI
NOS — ora 19,30 ; Circul „Glo- 
bus‘* : INTERNAȚIONAL ’71 —
orele 16 și 19,30; Ansamblul 
„Rapsodia română'* : CONCERT
DE MUZICA POPULARA — ora 
19,30.

17,30;

RA1 t
9,13; 

Fero- 
14,45; 

(orele 
20,30), 

îs;

■-Stcntre:
SIMBATĂ, 2# FEBRUARIE 1971

6IMBĂTA, t» FEBRUARIE 1971
Opera Română : CARMEN — 

ora 19,30 ; Teatrul de Operetă : 
PAGANINI — ora 19,30 ; Teatrul 
Național „I. L. Caraglale'* (Sala 
Comedia) : CAMERA DE ALĂ
TURI — ora 20 ; (Sala Studio) : 
TRAVESTI - ora 20 , Teatrul de 
Comedie : DISPARIȚIA LUI
GALY GAY - ora 20 ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra- (Schitu 
Măgureanu) IUBIRE PENTRU 
IUBIRE — ora 20 ; (Sala Studio) : 
GLUGA PE OCHI — ora 20 ; Tea. 
trul Mic : DOI PE UN BALAN
SOAR — ora 20 ; Teatrul „C. Tă- 
nase“ (Sala Savoy) : LA GRADI
NA CĂRĂBUȘ — ora 19,30 ; (Cal. 
Victoriei) ■ SONATUL LUNII — 
ora 19,30 ; Teatrul „C. I. Nottara'* 
(Bd. Magheru) : ȘI EU AM FOST 
ÎN ARCADIA - ora 19,30 ; (Sala 
Studio) : SUS PE ACOPERIȘ... IN 
SAC — ora 20 ; Teatrul „Ion 
Creangă" : PRESTIGIOASA LO- 
REDANA — ora 16 ; Teatrul Evre
iesc de Stat : PE PLACUL TUTU. 
ROR — ora 19,30 ; Teatrul „Țăn
dărică" (Cal. Victoriei) : RECITAL 
DE MUZICĂ UȘOARĂ ȘX POE-

ger. 
AZI

• 17,00 Emisiunea In limba
mană • 18 00 ROMANIA >71. ___
JUDEȚUL NEAMȚ. Emisiune de 
ștefan Iacob n 18,25 Bună seara, 
fete ! Bună seara, băieți I • 19,20 
1001 de seri — emisiune pentru cei 
mici • 19,30 Telejurnalul de 
seară.
PROGRAMUL I
• 20,00 Tele-enciclopedla a 20,50 

Pe plaiurile Mioriței — program 
de muzică și dansuri populare. 
Intervizlune • 21 10 Film serial : 
Incoruptibilii • 22,00 Tele-recltal 
Silvia Dumitrescu Timlcă • 23,9# 
Telejurnalul de noapte.
PROGRAMUL II
• 20,00 Seara melomanului

• 20,30 Reflector • 20,45 Omagig 
lui Miron Radu Paraschlvescu
• 21,00 Buletin de știri • 21,03 
Reportaj pe glob. India — lupta 
împotriva privilegiilor feudale
• 21 35 Publicitate • 21,40 In pași
de dans. Program susținut de or
chestra „Electrecord** dirijată da 
Alexandru Imre « 22,10 Film se
rial : „Aghiotantul excelenței
sale’ (XV),



flATACURI PUTERNICE ALE FORȚELOR
PATRIOTICE DIN INDOCHINA

TINERETUL 
LUMII

ORIENTUL APROPIAT

VIETNAMUL DE SUD
Detașamentele Trontulul Națio

nal de Eliberare din Vietnamul 
de aud continuă presiunea asupra 
dispozitivelor logistice americane 
situate pe teritoriul sud-vietnamez 
la frontiera cu Laosul. în noaptea 
de joi spre vineri, pozițiile arti
leriei americane, amplasate la opt 
kilometri sud-est de Khe Sanh, 
au fost bombardate cu mortlere șl 
rachete — a recunoscut un pur
tător de cuvînt militar american. 
Agențiile de presă semnalează că 
Incidentele cele mal violente au 
avut loc în apropierea bazei ame
ricane „Scotch" Important punct 
de susținere a Intervenției în 
Laos. Garnizoana bazei, practic 
asediată In ultimele trei zile, este 
bombardată continuu.

CAMBODGIA
de rezistență 

angajat cu 
lupte deose-

Torțele populare 
din Cambodgia au 
efectivele salgoneze _
bit de violente tn diferite regiuni 
ale șoselei strategice nr. 7 șl în 
zona Pursat. Au fost bombardate, 
de asemenea, nodul de cale fera
tă din orașul Pursat precum șl 
pozițiile trupelor salgoneze care 
acționează tn direcția provinciei 
Sval Rleng, relatează agenția Reu
ter. Trupele regimului Lon Noi 
șl comandamentul militar salgo
nez au solicitat Intervenția avia
ției americane pentru a face față

presiunii exercitate de patrioțl în 
orașul Pursat. Unități ale forțelor 
populare de rezistență au atacat, 
de asemenea, efective ale merce
narilor salgonezl aflate la 12 km 
de Pnom Penh.

Aviația strategică americană, 
inclusiv aparatele de tip ,B-52“, 
șl-au Intensificat în ultimele 48 
de ore raidurile asupra regiunilor 
din nord-estul Cambodgiel, înve
cinate cu provincia sud-vletname- 
ză Kontum.

Potrivit agenției U.P.I., aproxi
mativ 3 000 de militari salgonezl 
au fost aduși tn provincia Kon
tum, Ia 20 km. de frontiera cu 
Cambodgia, Iar la 18 februarie, 
circa 1 500 dintre aceștia susținuți 
de aviația americană, au pătruns 
în Cambodgia, dezlănțuind atacuri 
în provinciile Thl Doc șl Takeo. 
Cltînd surse ale comandamentelor 
american și salgonez, agențiile de 
presă menționează că, la Inter
venția din Cambodgia, participă 
în prezent peste 20 000 de soldați 
al administrației salgoneze.

LAOS
Torțele patriotice Pathet Lao au 

lansat vineri un puternic atac a- 
supra unei baze a artileriei salgo- 
neze amplasată pe teritoriul lao
țian. Potrivit comandamentului 
militar american, atacul cu mor- 
tlere, rachete șl de artilerie a fost 
attt de puternic încît elicopterele 
americano, care asigură evacuarea

Conferința cvadri 
partită de la Paris

militarilor salgonezl răniți, nu au 
fost în măsură să aterizeze pen
tru a-șl îndeplini misiunea. Agen
ția Associated Press relevă, citind 
surse militare americane, că for
țele Pathet Lao au doborît alte 
șase elicoptere ale S.U.A., care se 
aflau în misiune în regiunea Văii 
Ulcioarelor din Laos. Se semna
lează că mai mulți militari ame
ricani au fost uciși sau răniți.

Agențiile de presă relatează că 
luptele cele mal violente de pe 
teritoriul laoțian au fost înregis
trate în regiunea Long Cheng, 
în această zonă, forțele patriotice 
au provocat trupelor salgoneze și 
detașamentelor speciale conduse 
de generalul Vang Pao (trupe 
subvenționate șl pregătite special 
de C.I.A.) mari pierderi în oameni 
șl materiale de luptă.

Un purtător de cuvînt al corpu
lui expedițlonar al regimului 
Thieu-Ky în Laos, citat de agen
ția France Presse a confirmat că 
întregul trafic rutier între baza 
americană Khe Sanh, la punctul 
de comandă al operațiunii „Lam 
Som 719", situat în Vietnamul de 
sud șl posturile salgoneze ampla
sate în Laos sînt întrerupte.

■ ‘A

S

-V

In imagine, patriofi laoțieni

Congres in R.F. a Germaniei 
sub deviza „Pace cu Polonia" 

INITIAT DE UNELE ORGANIZAȚII 
SOCIALE, CULTURALE Șl ȘTIINȚIFICE

Ziarul polonez „Zycie Warszawy" informează intr-o corespon
dență din Bonn că, in zilele de 27 șl 28 februarie, va avea loo 
la Frankfurt pe Main, sub deviza „Pace cu Polonia", un con
gres inițiat de o serie de organizații sociale, culturale și științi
fice vest-germane.

In timpul unei acțiuni de luptă

I

• LA HAVANA s-a anun
țat oficial că a luat ființă 
Consiliul Național al Uniu
nii pionierilor din Cuba. 
Președinte al consiliului, în 
componența căruia intră re
prezentanți ai organizațiilor 
politice și obștești din țară, 
a fost numit Juan Mok. 
Uniunea pionierilor din Cuba 
numără 1200 000 de membri.

• AGENȚIA France Pres
se informează că mai multe 
sute de studenți spanioli au 
participat joi la o demon
strație organizată pe străzile 
centrale ale orașului Barce
lona. Demonstranții purtau 
pancarte și scandau lozinci 
ostile regimului franchist.

Pe de altă parte, agenția 
citată subliniază că la facul
tățile de filozofie și științe 
economice din aceeași loca
litate s-au înregistrat joi 
incidente, în momentul cînd 
detașamente de polițiști au 
încercat să pătrundă cu for
ța în incinta acestora.

• Ambasadorii la O.N.U. ai 
Franței, Marii Britanii, S.U.A. 
și U.R.S.S. au ținut joi o nouă 
reuniune în cadrul consultărilor 
privind conflictul din Orientul 
Apropiat. La sfîrșitul convorbi
rilor, care au durat trei ore, nu 
a fost publicat nici un comuni
cat. Viitoarea reuniune va avea 
loc la 25 februarie.

Un purtător de cuvînt al 
O.N.U. a declarat că secretarul 
general, U Thant, „este ținut

la curent In legătură cu discu
țiile care au loc Intre reprezen
tanții celor patru puteri șl 
mulțumit că aceste discuții 
un caracter constructiv".

este 
au

pu—• Un comunicat oficial . 
blicat joi seara la Tel Aviv a- 
nunță că președintele Israelu
lui, Zalman Shazar, va face 
luna viitoare o vizită In S U.A. 
El va avea întrevederi cu pre
ședintele Nixon.

Situația
A

din Suedia
Potrivit relatărilor agențiilor 

internaționale de presă, situa
ția socială din Suedia se preci
pită, determinată mai ales de o 
serie de măsuri adoptate de au
torități împotriva unor categorii 
de salariați de stat aflați în gre
vă. Joi, de pildă, guvernul sue
dez a interzis unui număr de 
25 000 de cadre didactice să-și e- 
xercite funcția, pe motiv că au 
sprijinit pe funcționarii de stat 
ți au------- 1—revendicat, la rîndul lor,

socială
majorarea salariilor. Tn conse
cință, majoritatea școlilor și u- 
nîversităților și-au suspendat 
cursurile. Circa 700 000 de stu- 
denți, scrie agenția U.P.I., au 
fost trimiși acasă.

Pe de altă parte, activitatea 
căilor ferate continuă să fie pa
ralizată din cauza grevei perso
nalului feroviar, care, de ase
menea, revendică o majorare 
substanțială a salariilor.

Tuscan! a

v

La Paris a avut Ioc cea de-a 
103-a ședință plenară a Confe
rinței cvadripartite In problema 
Vietnamului.

Reprezentantul guvernului Re
publicii Democrata Vietnam,

In legătură 

cu evenimentele 

din Indochina
„Decizia privind Laosul a fost 

luată la Washington", a declarat 
președintele Nlxon într-o confe
rință de presă, recunoscînd expli
cit angajarea militară a S.U.A. In 
agresiunea din Laos. Ignorînd 
protestul și îngrijorarea opiniei 
publice americane șl internațio
nale în legătură cu escaladarea 
războiului din Indochina, care 
s-au resimțit șl In întrebările a- 
dresate de ziariști, șeful Casei 
Albe a arătat că „nu va pune 
nici o limită folosirii puterii ae
riene americane în zona războiu
lui". El a admis că intervenția 
americano-salgoneză In Laos se 
lovește de „o foarte puternică re
zistență" din partea forțelor pa
triotice, adăugind că trupele sal
goneze vor rămîne în această 
tară „cit va fl necesar pentru a- 
tingerea țelurilor lor".

La o Întrebare referitoare la a- 
tltudlnea pe care o va adopta 
Washingtonul In cazul în caro 
trupele salgoneze ar trece linia 
de demarcație între Vietnamul 
de sud șl Vietnamul de nord, 
președintele Nlxon a răspuns : 
, Nu voi face speculații în legă
tură cu ceea ce vor face sau nu 
vor face sud-vletnamezil. Voi 
spune numai că orice participare 
americană va trebui să fie apro
bată aici (la Washington)". A- 
ceastă declarație este Interpreta
tă de presa americană șl de unii 
membri al Congresului drept un 
refuz de a exclude posibilitatea 
Intensificării acțiunilor agresive 
împotriva R. D. Vietnam.

Declarația lui
Luigi Longo
Secretarul general al Partidului 

Comunist Italian, Luigi Longo a 
făcut o declarație în legătură cu 
noile acte de agresiune ale S.U.A. 
în Indochina. „Noile bombarda
mente americane asupra teritoriu
lui Republicii Democrate Vietpam 
șl gravele amenințări formulate de 
președintele Nixon demonstrează 
că Statele Unite Insistă asupra 
escaladării războiului, ceea ce re
prezintă un pericol tot mai se
rios pentru pace, a spus Lulgl 
Longo. După extinderea agresiunii 
în Cambodgia șl Laos, Washing
tonul pune la cale acum noi acte 
de război împotriva Republicii 
Democrate Vietnam. Lulgl Longo 
a cerut conducătorilor guvernului 
Italian să disocieze în modul cel 
mal net poziția Italiană de cea a 
Statelor Unite șl să facă cunoscu. 
tă, fără echivoc ostilitatea marii 
majorități a poporului Italian 
față de continuarea acestui 
război*.

Xuan Thuy, a acuzat Statele U- 
nite că pregătesc un atac teres
tru împotriva R.D.V. Referin
du-se la declarațiile făcute de 
președintele Nixon în recenta sa 
conferință de presă, Xuan Thuy 
a arătat, înaintea începerii șe
dinței plenare, că acestea pro
bează că șeful Administrației 
americane „nu dorește negocieri 
serioase, ci vrea să obțină o vic
torie "militară. El pregătește noi 
aventuri militare împotriva R.D. 
Vietnam", a spus Xuan Thuy. 
Menționînd că aceste pregătiri 
au loc după atacurile între
prinse împotriva Cambodgiel și 
Laosului, el a adus la cunoștin
ță, în cadrul ședinței plenare, o 
serie de fapte care atestă inten
țiile agresive ale S.U.A. împo
triva R. D. Vietnam. Printre al
tele, Xuaa Thuy a amintit con
centrarea unor importante forțe 
terestre de-a lungul paralelei 17, 
sporirea numărului de port
avioane americane șl prezența 
Infanteriștilor marini în regiu
nea . Golfului Tonkin, reluarea 

americane 
de sud ale

bombardamentelor 
asupra provinciilor
R. D.V.

Reprezentantul _________
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud, 
Nguyen Thi Binh, a subliniat că 
planurile americane de a obține 
succese In Vietnam sînt sortite 
eșecului. Singura cale pentru 
realizarea păcii, a spus ea, con
stă în încetarea intervenției
S. U.A. șl retragerea trupelor lor 
din Vietnam.

Guvernului

S'

„LUNOHOD1 
rodnic după trei luni

de funcționare
Laboratorul automat autopropulsat sovietic „Lunohod-l”, adus 

pe Selena la 17 noiembrie 1970, după ce și-a încheiat explorările 
programate pentru trei luni își continuă activitatea în Marea 
Floilor In acest răstimp au fost rezolvate sarcini importante 
privind analiza radiațiilor cosmice Roentgen, a fost cercetată 
compoziția chimică și caracteristicile fizico-mecanlce ale rocilor 
în diferite sectoare ale unei regiuni întinse de pe Lună, a fost 
studiat micro și macrorelieful suprafeței selenare, s-a efectuat 
AX441 a kunii cu ajutorul laserului, au fost controlate posibili
tățile de deplasare ale sistemului de transport automat în con
dițiile complexe ale unei funcționări îndelungate.

Intre 17 noiembrie 1970 și 19 februarie 1971, s-au realizat 63 de 
legături radio cu Lunohodul, care au permis înfăptuirea diferi
telor operații de manevrare, controlul aparatelor și transmiterea 
pe Pămînt a unul volum mare de informații științifice.

In decurs de patru zile selenare laboratorul autopropulsat a 
parcurs 5 228 metri și a suportat bine diferențele considerabile 
de temperatură de la zi la noapte. Au fost puse la punct metode 
de navigație pe Lună cu ajutorul imaginilor televizate și ale 
informațiilor telemetrice. Au fost executate, totodată, peste 200 
de măsurători directe ale proprietății rocilor în starea lor natu
rală. Cu acest prilej, s-au obținut diferite informații referitoare 
la duritatea șl compoziția chimică a rocilor pe întregul traseu 
parcurs de Lunohod.

In urma prelucrării informațiilor obținute, au fost pregătite 
hărți și descrieri ale celor mai interesante sectoare din zona 
respectivă, din punct de vedere topografic și geologic.

Pentru prima oară, s-a efectuat experiența de folosire a Lunii 
ca bază pentru studierea unor regiuni îndepărtate ale Universu
lui cu ajutorul telescopului Roentgen. In perioada nopților sele
nare în timpul staționării aparatului automat, s-au executat 
măsurători cu laser, folosindu-se reflectorul unghiular francez 
instalat pe Lunohod.

Referindu-se la părerile ex
primate într-o conferință de 
presă ținută la Bonn de către 
organizatorii congresului, ziarul 
arată că aceștia consideră Tra
tatul dintre Polonia și R.F. a 
Germaniei, semnat la 7 decem
brie la Varșovia, ca „d șansă in 
promovarea unor noi relații în
tre cele două popoare și țări" j 
ei doresc, totodată, „să contri
buie la valorificarea acestei 
șanse". Comitetul de organizare 
a congresului a adresat membri
lor Bundestagului apelul de a 
ratifica grabnic Tratatul cu Po
lonia și a chemat toți locui
torii țării să-și intensifice lupta 
Împotriva forțelor revanșarde.

Ziarul relevă că au fost invi
tați la congres reprezentanți al 
vieții politice, sociale și științi
fice din Polonia.

în final, „Zyde Warszawy" 
subliniază dorința organizatori-

IN CAMBODGIA 
A FOST DIZOLVAT 

UNICUL PARTID 
POLITIC

„Comunitatea socialistă popu
lară" (Sangkum Reastr Nyum), 
partid unic creat in anul 1955 
de prințul Norodom Sianuk, a 
fost dizolvat de autoritățile de 
la Pnom Penh. 

lor de a face cunoscute rezul
tatele congresului în rîndurile 
populației vest-germane, prin, 
organizarea de expoziții, prele
geri, întîlniri și discuții consa
crate Poloniei și relațiilor sale 
cu R.F. a Germaniei.

• IN URMA CONVORBI
RILOR purtate între delega
țiile Republicii Socialiste 
România și Republicii Popu
lare Polone în problemele 
colaborării în domeniul uti
lizării tehnicii electronice de 
calcul, la Varșovia a fost 
semnat programul de cola
borare bilaterală pe anii 
1971—1972.

• PILOȚII COMPANIILOR 
de transporturi aeriene „Air- 
France", „Air-Inter" și „U.T.A." 
au început vineri o grevă de 
trei zile. Ei revendică majora
rea salariilor și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă. Cele trei 
companii au hotărît suspenda
rea zborurilor. Agenția Reuter 
informează că conducerile a- 
cestor companii au declarat 
„lock-out‘‘ împotriva personalu
lui tehnic aflat în grevă.

7 muncitori spanioli 
condamnați 
la închisoare

• DUPĂ O NOUA ÎNSCE
NARE JUDICIARA, „Tribuna
lul ordinii publice" din Madrid, 
anunță agenția France Presse, 
a condamnat la închisoare șapte 
muncitori spanioli.

„Cosmos 396"
• JOI, în Uniunea Sovietică a 

fost lansat satelitul artificial al 
Pămintului „Cosmos-396“. Apa
ratele aflate la bordul satelitu
lui — destinate continuării cer
cetărilor cosmice potrivit pro
gramului anunțat anterior — 
funcționează normal.

• IN FINLANDA continuă 
greva celor 70 000 de muncitori 
metalurgiști. Joi, li s-au adăugat 
alți 1000 de muncitori 
serie de întreprinderi 
strucții. Greva a fost 
șatS în urma refuzului 
lor de a satisface cererile mun
citorilor privind sporirea sala
riilor și îmbunătățirea condiții
lor de muncă.

dintr-o 
de con- 

declan- 
patroni-

• IN CAPITALA AUSTRIEI 
și-a început vineri lucrările 
Conferința științifică internațio
nală consacrată problemelor 
securității și colaborării euro
pene. Reuniunea este convocată 
din inițiativa Institutului inter
național pentru pace din Viena.

chinojaponeză
PEKIN 19. — Corespondentul 

Agerpres, Ion Gălățeanu, trans
mite : Asociația de prietenie chi
no-japoneză a adresat un mesaj 
Congresului național pentru res
tabilirea relațiilor diplomatice ja- 
pono-chineze, constituit recent la 
Tokio. în mesaj se arată că po
porul chinez și cel japonez sînt 
animate de sentimente de priete-

• MINISTRUL APĂRĂRII AL 
S.U.A. Melvin Laird, a anunțat 
joi că serviciile de contrainfor- 
mații ale armatei americane și ac
tivitățile de investigații vor îl 
trecute de acum înainte sub con
trol civil. Anunțul lui Laird inter
vine după scandalul provocat de 
dezvăluirile unor foști agenți pri
vind organizarea unei adevărate 
rețele de spionaj intern, al cărei 
obiectiv ' ■•■ ■■
politici 
versaril 
precum 
turtle 
abuzive __ ______
și au fost coordonate 
către Comitetul mixt al 
stat major.

l-au constituit oamenii 
de diferite tendințe, ad- 

războiulul din Vietnam 
și militanțll pentru drep- 

activitățl 
anul 1967 
direct de 
șefilor de

civile. Aceste 
au început în

W
• EDWARD DAVID, consilier 

pentru problemele științei al pre
ședintelui S.U.A., director al Bi
roului pentru problemele științei 
și tehnicii, l-a invitat pe Jan 
Kaczmarek, președintele Comite
tului pentru știință și tehnică de 
pe lingă Consiliul de Miniștri al 
R. P. Polone, să facă o vizită în 
Statele Unite, în vederea unui 
schimb de păreri In problemele 
colaborării tehnico-științifice po- 
lono-americane. ” ’ *
mează agenția 
ceptată.

Invitația. infor- 
P.A.P., a fost ac-

DE POLITICA• COMISIA ______
EXTERNA a Parlamentului aus
triac a aprobat vineri in unani
mitate raportul prezentat de mi
nistrul afacerilor externe, Ru
dolf Kirchschlager, privind in
tenția Austriei de a stabili re
lații diplomatice cu Republica 
Populară Chineză. Totodată, co
misia a autorizat guvernul să 
inițieze în acest sens tratative 
cu guvernul R.P. Chineze. 

nie militantă, prietenie ce s-a con
solidat în lupta comună împo
triva imperialismului american, 
în mesaj se exprimă speranța că 
Congresul național pentru resta
bilirea relațiilor diplomatice ja- 
pono-chineze va juca un rol ac
tiv în întărirea prieteniei dintre 
cele două popoare.

• CUNOSCUTUL ARTIST 
DE OPERA ROMAN, Nicolae 
Herlea, a apărut miercuri seara 
pe scena teatrului „Erkel" din 
Budapesta in spectacolul „Ri- 
goletto". Spectacolul s-a bucu
rat de un deosebit succes.

Racheta Thor-Agena 
a explodat
• RACHETA THOR-AGENA 

a explodat la citeva momente 
de la lansarea sa de la baza ae
riană Wandenberg din Califor
nia. Racheta care avea două 
trepte și purta un satelit, s-a 
dezintegrat, iar resturile sale au 
căzut pe terenul bazei militare 
de la Wandenberg. Forțele ae
riene au refuzat să dezvăluie 
misiunea ce urma să fie înde
plinită de satelit. Eșecul este al 
doilea înregistrat in cursul unui 
an la baza de la Wandenberg.
• LA TIRANA a sosit o dele

gație comercială guvernamentală 
a R.P.D. Coreene. Delegația co
reeană, relatează agenția A.T.A., 
va purta cu reprezentanții alba
nezi convorbiri privind relațiile 
comerciale dintre cele două țări 
In anul 1971.

• O DELEGAȚIE ECONOMI
CA ROMANA condusă de Ion 
Bazac, adjunct al ministrului 
industriei ușoare, se află în Re
publica Unită Tanzania. Dele
gația a fost primită de ministrul 
tanzanian al comerțului și in
dustriei, Paul Bomani, și a avut 
întrevederi cu conducători ai 
organelor de stat din țara gaz
dă in legătură cu posibilitățile 
de dezvoltare a relațiilor econo
mice româno-tanzaniene.

• POPULAȚIA CAPITA
LEI JAPONIEI, Tokio, cel 
mai mare oraș din lume, a 
ajuns la 11 400 596 persoane 
la 1 ianuarie 1971, s-a anun
țat oficial. Aceasta repre
zintă o creștere de 91450 
locuitori în decurs de un an. 
La Tokio trăiesc acum 
5 791082 bărbați și 5 609 514 
femei.

Dupâ cutremur, ploile 
și ninsoarea amplifică 

tragedia populației
Populația rămasă fără locuințe in urma cutremurului care • 

distrus la 6 februarie o parte a orașului italian Tuscania, in- 
timpină in aceste zile noi dificultăți. Ploile abundente și nin
sorile, precum și temperatura scăzută se adaugă condițiilor 
aspre oferite de viața în așa-numitele „tendopole" — orașe ale 
corturilor, soluție provizorie pînă la reconstruirea Tuscaniei. 
Dintre cei peste 150 de răniți, două persoane ce suferiseră con
tuzii grave au decedat miercuri sporind astfel numărul victi
melor la 24.

Potrivit unor aprecieri, centrul istoric al orașului, datind din 
evul mediu, este definitiv condamnat datorită infiltrațiilor de 
apă. Intre altele, s-au pierdut unele picturi și fresce de va
loare, opere ale școlii romane din secolele XII—XIII. Cu toate 
acestea, grupuri de specialiști in restaurarea monumentelor lu
crează zi și noapte pentru a salva ceea ce mai este posibil.

Activitatea echipelor de intervenție continuă, fiind înlăturat* 
dărimăturile și alte urme ale catastrofei.

întrevedere

Nixon-Colombo
Președintele S.U.A., Richard 

Nixon, a avut joi o întrevedere 
cu premierul Italiei, Emilio Co
lombo, aflat într-o vizită ofi
cială la Washington. Potrivit 
unui purtător de cuvînt al Ca
sei Albe, în cursul convorbirii 
ce a avut loc cu acest prilej au 
fost abordate, printre altele, si
tuația din Orientul Apropiat și 
Indochina, probleme ale NATO, 
relațiile Est-Vest.

Premierul italian își va în
cheia vizita în Ș.U.A. luni. Sîm- 
bătă, el va avea o nouă între
vedere cu președintele Nlxon.

0 altă acuzată în 
„procesul Manson 

mărturisește
• PATRICIA Krenwinkel, in

culpată în procesul de la Los 
Angeles, a mărturisit joi că a 
ucis cu lovituri de cuțit pe una 
din invitatele actriței Sharon 
Tate, Abigail Folger, ca și pe 
soția proprietarului unei rețele 
de supermagazine, Leno La- 
bianca, la 24 de ore după a- 
ceea. Ea a afirmat că, în timpul 
comiterii celor două crime, se 
afla sub influența drogului. 
După Susan Atkins, Patricia 
Krenwinkel este a doua acuza
tă în procesul intentat grupului 
de hippies, condus de Charles 
Manson, care admite că s-a nu
mărat printre autorii asasinate
lor comise în august 1969 la vilele 
Polanski și Labianca. Susan At
kins, după cum s-a anunțat, a 
recunoscut că a ucis-o pe Sha
ron Tate. Urmează acum să de
pună în fața instanței Leslie 
van Houtenă care, potrivit an
chetei preliminare, a luat par
te numai la uciderea soților La
bianca.

Mai înalt cu 90

de centimetri
Unul din piscurile lanțului de 

munți San Gabriel, aflat în îm
prejurimile orașului Los Ange
les, s-a înălțat cu 90 de centi
metri, deplasîndu-se în același 
timp orizontal în cursul cutre
murului de pămînt de săptămîna 
trecută Datorită numeroaselor 
centre de seismologie concentra
te la Los Angeles și in apropie
rea acestui oraș, a fost posibil 
să se obțină mai multe infor
mații în legătură cu cutremurul 
de la 9 februarie decît asupra 
oricăror alte mișcări seismice 
care s-au produs în trecut tn 
această regiune.

Epicentrul seismului de săptă
mîna trecută s-a aflat la o a- 
dîncime de aproximativ 10 000 
metri, sub falia Soledad, care 
taie de la est la vest lanțul de 
munți San Gabriel. Falia se 
găsește la 50 km nord de Syl- 
mar, localitate din valea San 
Fernando, unde 45 de persoane 
și-au găsit moartea sub dă- 
rîmăturiie unui spital pentru 
foști combatanți.

Seismologii care, de săptămîna 
trecută, străbat întreaga re
giune, au semnalat că solul pre
zintă numeroase crevase la 
sud-est de Sylmar.

• DUPĂ O DEZBATERE A. 
NIMATA, care a durat 
multe ore, 
a respins o moțiune de cenzură 
a deputaților laburiști împotri
va politicii economice a guver
nului britanic condus de Edward 
Heath. Prezentind această mo
țiune, fostul ministru laburist ai 
finanțelor, Roy Jenkins, a afir
mat că actuala politică econo
mică conservatoare nu va 
putea stăvili inflația. El a scos 
în evidență faptul că în prezent 
3,1 la sută din totalul muncitori
lor englezi (721 000) șomează.

mai 
Camera Comunelor

ÎNTÎLNIRI SOSIRI DE DELEGAȚII STRĂINE
cu delegații străine 

participante
Ia Congresul U.T.C

LA CONGRESUL AL IX-LEA AL U.T.C.
DELEGAȚIA TINERETULUI SOCIALIST

DIN ELVEȚIA
DELEGAȚIA ORGANIZAȚIEI DE TINERET 

A UNIUNII SOCIALISTE ARABE

In cursul zilei de ieri, secre
tari ai C.C. al U.T.C. și membri 
ai Biroului C.C. al U.T.C. s-au 
întîlnit cu delegații străine parti
cipante la cel de-al IX-lea Con
gres al Uniunii Tineretului Co
munist. Au avut loc întîlniri cu 
delegațiile: Uniunii Tineretului 
Muncitor Socialist din Republica 
Populară Democrată Coreeană, 
Uniunii Tineretului Comunist din 
Spania, Uniunii Tineretului Tu
nisian, Tineretului Socialist din 
Austria, Mișcării Tineretului Co

munist Francez, Tineretului Co
munist din Belgia.

în cursul acestor întîlniri s-a 
făcut un schimb de păreri cu 
privire la dezvoltarea relațiilor 
de colaborare între U.T.C. și or
ganizațiile respective, precum și 
în legătură cu diferite probleme 
din mișcarea internațională de 
tineret.

Întîlnirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

A sosit în Capitală pentru a 
lua' parte la lucrările Congresu
lui U.T.C. Gilbert Conus, repre
zentantul Tineretului Socialist

DELEGAȚIA MIȘCĂRII NAȚIONALE
A TINERETULUI

La cel de-al IX-lea Congres 
al U.T.C., Mișcarea Națională a 
Tineretului din Dahomey este 
reprezentată de Dahui Joachim 

DELEGAȚIA FEDERAȚIEI TINERETULUI 
SOCIALIST ITALIAN

Vineri a sosit în Capitală Mi- țiunii Naționale a Federației Ti- 
chele Fossa, membru al Direc- neretului Socialist Italian care va

din Elveția. La sosire oaspetele a 
fost întîmpinat de membri ai Bi
roului C.C. al U.T.C.

DIN DAHOMEY
Williams. La sosire oaspetele a 
fost primit de activiști ai C.C. al 
U.T.C.

lua parte la lucrările Congresu- italian a fost primit de membri 
lui U.T.C. La sosire oaspetele ai Biroului C.C. al U.T.C.

DELEGAȚIA TINERETULUI DEMOCRATIC
DIN LIBAN

Hani Assaf, vicepreședinte al 
Tineretului Democratic din Li
ban a sosit în Capitală pentru a 
participa la Congresul U.T.C. Pe

DELEGAȚIA TINERETULUI P.A.I.G.C.
DIN GUINEEA-BISSAU

O delegație condusă de Fer
nando Cabrai reprezintă tinere
tul Partidului African al Inde
pendenței din Guineea-Bissau și 

aeroportul Otopeni au fost de 
față membri ai Biroului C.C. al 
U.T.C., activiști ai C.C. al 
U.T.C.

Capul Verde (P.A.I.G.C.), la lu
crările Congresului U.T.C. La 
sosire au fost de față activiști 
ai C.C. al U.T.C.

DIN
A sosit în Capitală delegația 

Organizației de tineret a Uniu
nii Socialiste Arabe din R.A.U., 
compusă din Souliman Mohamed 
El-Ionsy și Abdel Aziz M. Tolba,

DELEGAȚIA FEDERAȚIEI DE TINERET 
A PARTIDULUI MUNCII DIN OLANDA

Vineri a sosit la București 
Brosse Johannes Antonius, secre
tar cu probleme internaționale al 
Federației de tineret a Partidu
lui Muncii din Olanda care va

. A. U.
Oaspeții din Republica Arabă 
Unită au fost întîmpinați de 
membri ai Biroului C.C. al 
U.T.C., de activiști ai C.C. al 
U.T.C.

lua parte la lucrările Congresu
lui U.T.C. Oaspetele olandez a 
fost primit de membri ai Bi
roului C.C. al U.T.C., de acti
viști ai C.C. al U.T.C.
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