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Desfășurîndu-și lucrările în preajma glorioasei 
aniversări a semicentenarului partidului, eveni
ment cu adinei rezonanțe în destinul și istoria 
noastră contemporană. Congresul al IX-lea al 
Uniunii Tineretului Comunist și Conferința a 
VIII-a a Uniunii Asociațiilor Studențești se fac 
mesagere ale gînduriior și sentimentelor nobile 
care animă tînăra generație și transmit conducerii 
partidului, dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, expresia dragostei și 
devotamentului nemărginit, a atașamentului pro
fund al tineretului față de politica marxist-Ieni- 
nistă a partidului, hotărîrea fermă de a-și închina 
întreaga sa capacitate, elanul și cutezanța înfăp
tuirii obiectivelor Congresului al X-lea al P.C.R., 
pentru propășirea continuă, multilaterală a patriei 
socialiste.

Nutrim, tovarășe secretar general, un sentiment 
de profundă mîndrie patriotică, de venerație și 
adine respect pentru activitatea laborioasă des
fășurată de Partidul Comunist Român, pentru 
eforturile și consecvența pilduitoare cu care dum
neavoastră înșivă acționați în slujba progresului 
și civilizației României socialiste, abordînd nu 
o dată, cu înțelegere și realism, în întreaga lor 
complexitate, și problemele tineretului, locul și 
rolul său în dezvoltarea societății contemporane. 
Cuvintele de caldă apreciere și îndemn ce le-ați 
adresat Congresului, tinerilor din industrie și 
agricultură, intelectualilor, elevilor și studenților, 
vor însoți, pururi proaspete, faptele de muncă și 
viață ale tinerei generații, vor fi un îndreptar al 
perfecționării generale a întregii activități a Uniu
nii Tineretului Comunist.

Investită cu atribuții și răspunderi sporite, în 
consens cu procesul de neîntrerupt avînt pe care 
îl străbate azi întreaga viață social-politică și 
economică a țării, Uniunea Tineretului Comunist 
s-a manifestat ca o prezență vie, dinamică, anga- 
jînd energiile și aptitudinile tinerilor, forța și ta
lentul lor în tot ceea ce s-a înfăptuit în acești ani. 
Sintetizind experiența dobîndită, căutările rodnice 
care au marcat îndeosebi activitatea desfășurată 
în ultimul timp, Congresul al IX-lea al organi
zației noastre și Conferința Uniunii Asociațiilor 
Studențești au jalonat, totodată, in contextul noi
lor sarcini și obiective ale actualului plan cinci
nal, și direcțiile de viitor ale muncii și preocu
părilor tineretului, în scopul creșterii responsa
bilității și angajării sale, a prezenței active, nemij
locite, în toate domeniile vieții materiale și spi
rituale.

Uniți prin aceleași idealuri, ginduri și senti
mente. prin munca noastră comună, rodnic înfră
țită, tineri români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, ne angajăm solemn să nu precupe
țim nici un efort, pentru a aplica și promova ne
abătut normele și principiile politicii partidului 
nostru, să acționăm fără preget, demni și respon
sabili, pentru triumful spiritului muncii, al drep
tății și echității socialiste, al conștiinței militante

înaintate, să fim pretutindeni acolo unde patria 
ne cheamă, în întreprinderi, pe șantierele marilor 
obiective ale cincinalului, în bătălia pentru re
colte bogate, pe băncile școlilor și facultăților, 
fructificîndu-ne pe deplin elanul și virtuțile crea
toare, dăruindu-ne cu patos muncii, progresului 
multilateral al economiei^ științei și culturii româ
nești. Aceasta va fi și dovada cea mai elocventă 
a capacității moral-politice și sociale a organiza
ției noastre, mărturia fidelă a spiritului în care 
sîntem crescuți și formați ca militanți devotați 
partidului, tineri revoluționari înarmați cu con
știința responsabilității, a înaltei datorii față de 
patrie, partid și popor, promotori consecvenți ai 
noului, intransigenți față de orice idei străine 
ideologiei și convingerilor noastre comuniste, știin
țifice despre lume și viață.

Exprimîndu-ne adeziunea unanimă la politica 
externă clarvăzătoare, de destindere și colaborare 
pe bază de egalitate cu toate statele lumii, sus- 
ținînd consecvent activitatea fructuoasă pe care o 
desfășoară conducerea partidului pentru lărgirea 
colaborării frățești cu toate statele socialiste, pen
tru întărirea unității partidelor comuniste și mun
citorești, a consolidării frontului antiimperialist, 
organizația noastră, întregul tineret al patriei își 
vor manifesta și pe mai departe solidaritatea ac
tivă cu forțele democratice și progresiste ale tine
rei generații de pe toate continentele, va dezvolta 
legături multiple cu tineretul și organizațiile din 
întreaga lume, își va aduce propria sa contribuție 
Ia mișcarea mondială a tineretului și studenților 
pentru pace, democrație și progres social.

Patriotismul și spiritul internaționalist profund, 
știința de a munci și învăța, de a ne integra cu 
toate forțele mersului ascendent al societății, așa 
cum ni le insuflă, prin exemplul și activitatea sa 
partidul comuniștilor, secretarul general al parti
dului. vor constitui expresia de netăgăduit a în
suși crezului și apartenenței noastre la cauza pro
gresului și civilizației, la opera de înfăptuire a 
idealurilor socialismului și comunismului.

Uniunea Tineretului Comunist, Uniunea Asocia
țiilor Studențești, toți tinerii și tinerele țării, adu
cem prinosul dragostei și recunoștinței noastre 
fierbinți, Partidului Comunist Român, care de o 
jumătate de secol ține sus, neînfricat, steagul de 
luptă, de jertfă și biruință pentru libertatea și fe
ricirea celor ce muncesc, poporului român, liber 
și stăpîn pe destinele sale, patriei socialiste, liberă 
și înfloritoare. Ne unim gîndurile, inimile și cuge
tele, în fața partidului, în fața dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, și ne an
gajăm solemn că vom munci și învăța cu nestă
vilit avînt, pentru ca tot ce hotărăște partidul să 
devină faptă, pentru ca fapte mari, nepieritoare să 
încunune țara, pentru ca poporul român să se 
înalțe tot mai demn și mai prosper între popoa
rele lumii, 
mai înalte 
cialiste.

Plenara Consfătuirea de lucru a

pentru ca patria să se ridice pe tot 
culmi ale propășirii și civilizației so-

CONGRESUL AL IX-LEA 
AL UNIUNII TINERETULUI 

COMUNIST

CONFERINȚA A VIII-A 
A UNIUNII ASOCIAȚIILOR 

STUDENTESTI

Ședința de închidere
în ultima zi a lucrărilor, la 

deschiderea ședinței, Congresul a 
fost informat despre dezbaterile 
din comisii care au adoptat re
comandări privind activitatea de 
viitor a U.T.C., în domeniul res
pectiv. Congresul a hotărit ca 
aceste recomandări să fie trans
mise noului Comitet Central ca 
documente ale Congresului, care 
primește mandat să soluționeze 
și să concretizeze în activitatea 
practică propunerile și observa
țiile făcute în comisii cu privire 
la îmbunătățirea muncii U.T.C. 
în rîndul tuturor categoriilor de 
tineri și în toate domeniile de 
activitate.

Congresul a fost informat des
pre desfășurarea lucrărilor Con
ferinței a VIII-a a Uniunii Aso
ciațiilor Studențești din România 
și despre hotărîrile adoptate.

La deschiderea ședinței s-a a- 
nunțat. de asemenea, că pe adre
sa Congresului au sosit un mare 
număr de telegrame nrin care 
organizațiile U.T.C. din între
prinderi, unități agricole, școli, 
facultăți și instituții raportează 
despre rezultatele obținute în 
muncă. în activitatea de organi
zație în cinstea Congresului și 
se angajează să aplice în viată 
hotărîrile pe care le va adopta 
forumul suprem al organizației 
de tineret a patriei noastre.

Au continuat apoi dezbaterile 
asupra documentelor prezentate : 
au luat cuvîntul Cornel Șandru, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Brașov al U.T.C.; Gheor
ghe Tepelea, inginer, secretar al 
Comitetului U.T.C. de la Uzinele 
„înfrățirea“-Oradea ; Aurel Io- 
naș, mecanic de mină, secretar 
al organizației U.T.C. de la mina 
Săsar, județul Maramureș ; Pe
tru Caragea, inginer la coopera
tiva agricolă de producție Pere- 
tu, județul Teleorman ; Aurica 
Lupu, secretar al Comitetului 
U.T.C. ,al Uzinelor textile ..Mol- 
dova“-Botoșani ; Nicolae Baciu, 
economist, secretar al Comitetu
lui U.T.C. de la Uzina de sîrmă 
și produse de sîi«mă din Buzău, 

Dintre delegații de peste ho
tare au 
mesajele de salut ale organiza
țiilor de tineret pe care le re
prezintă : Mourad Jerious, mem
bru al Comitetului Executiv al 
Uniunii Tineretului Democrat 
dn Siria ; Berchiche Smail,

transmis Congresului

membru al Consiliului Național 
al Tineretului Frontului de Eli
berare Națională din Algeria ; 
Assomany, membru al Consiliu
lui Național al Tineretului De
mocrat Malgaș.

în cadrul lucrărilor Congresu
lui, la dezbaterile din ședințele 
plenare au luat cuvintul 59 de 
delegați și invitați, iar în cadrul 
ședințelor pe comisii 194. care, 
în lumina locului și rolului ti
nerei generații în ansamblul 
vieții sociale, politice și econo
mice, au analizat amplu, cu 
înalt spirit de răspundere, acti
vitatea actuală și de perspectivă 
a organizației U.T.C.

în continuarea lucrărilor Con
gresului, delegații tineretului au 
aprobat în unanimitate raportul 
și activitatea Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Co
munist, precum și Raportul Co
misiei Centrale de revizie.

Cu amendamentele propuse, 
Congresul a adoptat în unanimi
tate Statutul Uniunii Tineretu
lui Comunist.

S-a adoptat apoi, în formula
re îmbunătățită. Rezoluția Con
gresului al IX-lea al U.T.C.

Congresului i-au fost supuse 
în continuare textele unor mo
țiuni privind probleme ale vie
ții internaționale. Cu puternice 
aplauze. delegații au adoptat 
moțiunile : privind situația din 
Indochina : referitoare la Ori
entul Apropiat ; privind solida
ritatea cu lupta popoarelor și 
mișcărilor de eliberare naționa
lă ; privind securitatea euro
peană ; cu privire la dezarmare; 
cu privire la mișcarea interna
țională de tineret și studenți.

Ultimul punct al ordinii de zi 
l-a constituit alegerea Comitetu
lui Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist, a membrilor su- 
pleanți ai C.C. al U.T.C. și a 
Comisiei Centrale de Cenzori.

Prin vot secret Congresul a 
ales noul Comitet Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, 
alcătuit din 185 membri, pe cei 
80 membri supleanți și Comisia 
Centrală de Cenzori, alcătuită 
din 35 membri.

★
După-amiază a avut loc 

dința de închidere a celui de-al 
IX-lea Congres al Uniunii Ti
neretului Comunist, la care au 
luat parte tovarășii : Paul Ni-

C.C. al U.T.C.
Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist ales de cel 

de al IX-lea Congres al U.T.C. s-a întrunit în prima sa ședință 
și a ales în unanimitate membrii Biroului C.C. al U.T.C., mem
brii supleanți ai Biroului C.C. al U.T.C., primul secretar și se
cretarii C.C. al U.T.C.

MEMBRII BIROULUI C.C. AL U.T.C.
BOBORODEA MILTIADE NICOLAE — inginer, secretar al Co

mitetului U.T.C. la Combinatul Petrochimic Pitești.
COMANESCU ION — prim secretar al Comitetului Municipal 

Hunedoara al U.T.C.
DAN MARȚIAN
DIACONESCU FLOREA — strungar, secretarul Comitetului 

U.T.C. la întreprinderea „Electromagnetica" — București. 
ENACHE RADU — student la Institutul Politehnic — București. 
FEJES IULIU — președintele Biroului de Turism pentru tineret. 
FLORESCU EUGEN — redactor șef al ziarului „Scînteia tine

retului".
GHEORGHIȘAN DUMITRU — prim-secretar al Comitetului Mu

nicipal București al U.T.C.
GHERGU ION — operator chimist, secretarul Comitetului 

U.T.C. — Combinatul chimic Turnu Măgurele.
ILIE SILVIA
LIPSCHNER NICOLAE-SIEGFRIED — prim-secretar al Comi

tetului județean Caraș-Severin al U.T.C.
LOVIN COSTICĂ EUGENIU — inginer, locțiitor al secretarului 

Comitetului U.T.C. — Uzinele de autocamioane Brasov.
MATEESCU NICOLAE — activist la C.C. al U.T.C.
MIHAI GICA — țesătoare, secretara Comitetului U.T.C., Fa

brica „Bucegi" Pucioasa.
MIHAILESCU LUCIA — inginer proiectant, secretara Comitetu

lui U.T.C.'la Institutul de studii și proiectări energetice 
București.

NAE IOANA — filatoare, secretara Comitetului U.T.C. — Fila
tura Română de Bumbac — București.

NICOLCIOIU VASILE, 
POIPESCU A. IOAN 
STOICA GHEORGHE 
STOICA IOAN AUREL 
ȘTEFANESCU TRAIAN — președintele Consiliului U.A.S.R.. 
tACHE VALERIA — tehnician veterinar la I.A.S. Căzănești, ju

dețul Ialomița.
TOROK FRANCISC •— secretar al Comitetului Județean Satu 

Mare al U.T.C*
VOINEA CORIOLAN — prim-secretar al Comitetului județean 

Prahova al U.T.C.
WALTER IOSIF.

MEMBRI SUPLEANȚI
Al BIROULUI C. C. AL U. T. C.

CEAUȘESCU ZOE ELENA — studentă la Universitatea Bucu
rești.

CIOFU DOINA-RUXANDRA — elevă, secretara Comitetului 
U.T.C. la Liceul „Gh. Lazăr" — București.

CSEKE GABOR — redactor șef al ziarului „Ifjumunkas".
ENE DOBRIȚA — tehnician agricol, secretara Comitetului 

U.T.C. din comuna Gîrbovi, județul Ilfov.
NEAGOE CELUS — mecanic agricol, secretarul Comitetului 

U.T.C. I.M.A. Bals.
NEUROHR AGNETA DORI — croitoreasă, secretara Comitetului 

U.T.C., întreprinderea „1 Iunie" Timișoara.
POPESCU PETRU — scriitor, membru al biroului organizației 

de bază U.T.C. de la Uniunea Scriitorilor.
ȘERBAN CONSTANTIN-CANTACUZINO — actor, secretarul 

organizației de bază U.T.C. de la Teatrul „Ion Creangă" 
București.

PRIM SECRETAR AL C. C. AL U. T. C

conducătorilor
industriale si

7

centralelor
ai celorlalte

unități cu statut de centrală
Luni dimineața s-au deschis 

lucrările Consfătuirii de lucru 
a conducătorilor centralelor 
industriale și ai celorlalte u- 
nități cu statut de centrală.

Lucrările Consfătuirii au 
început în prezența tovarăși
lor Nicolae Ceaușescu, Manea 
Mănescu, Paul Niculescu-Mi- 
zil, Gheorglie Pană, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Florian 
Dănălache, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoi
ca, Iosif Banc, Petre Blajovici,

| • CRONICA
FILMULUI

Miron Constantinescu, Mihai 
Dalea, Mihai Gere, Vasile Pa- 
tilineț, Mihai Marinescu, Ion 
Pățan.

La lucrări participă condu
cători ai centralelor indus
triale și ai celorlalte unități 
cu statut de centrală, miniștri 
și cadre de conducere din mi
nistere, directori de întreprin
deri, secretari cu probleme e- 
conomice ai comitetelor jude
țene de partid, secretari de 
partid și specialiști din între
prinderi, președinții Uniuni
lor sindicatelor pe ramuri de

producție, și președinți ai co
mitetelor sindicatelor din în
treprinderi, specialiști din in
stitutele de cercetări și pro
iectări, cadre didactice din în- 
vățărnîntul superior, tehnic și 
economic.

Consfătuirea a fost deschisă 
de tovarășul Manea Mănescu.

în cursul zilei de luni, lu
crările Consfătuirii s-au des
fășurat pe ministere și ramuri 
de producție, urmînd ca marți 
să fie reluate în ședință ple
nară.

(Agerpres)
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în prima sa șbdință 
ales ca președinte pe
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culescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Virgil Trofin, Dumitru Popa, 
Gheorghe Stoica, Ștefan Voi- 
tec, Mihai Dalea, Ion Iliescu.

Sosirea în sala de ședințe a 
conducătorilor de partid și 
stat a fost întimpinată cu 
aplauze.

în sală se aflau numeroși 
vitați — membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători de 
instituții centrale și organizații 
obștești, vechi militanți ai par
tidului, activiști de partid și de 
stat, oameni de știință, cultură 
și artă, tineri din toate sectoa
rele de activitate, ziariști ro
mâni și străini.

Erau prezenți delegații orga
nizațiilor de tineret de peste

(Continuare în pas. a IV-a)

Kilometrii 
de peliculă

*
Comisia Centrala de Cenzori a U.T.C. a 
tovarășul UNGUREANU NICOLAE.
_ __ —>—----------------------------------------

Tovarășul Nicolâe Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit luni, 22 februarie, 
pe Layachi Yaker, ministrul co
merțului, conducătorul delegației 
economice a Republicii Algeriene 
Democratice și Populare, care 
face o vizită în țara noastră.

La primire a participat Cornel 
Burtică, ministrul comerțului ex
terior al României.

în cadrul convorbirii, care 
a avut loc cu acest prilej, mi
nistrul algerian Layachi Yaker a 
transmis președintelui Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, un 
cordial mesaj de prietenie și 
urări de sănătate și progres din 
partea președintelui Consiliului 
Revoluției, șef al guvernului Re
publicii Algeriene Democratice și 
Populare, Houari Boumediene. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a exprimat calde mulțumiri pen
tru acest mesaj și l-a rugat, la 
rîndul său, pe ministrul algerian

să transmită președintelui Houari 
Boumediene urările sale de 
sănătate și fericire, de progres 
și prosperitate pentru poporul 
algerian.

în cursul convorbirilor a fost 
subliniată cu satisfacție evoluția 
pozitivă a relațiilor româno-al- 
geriene, în special în ce privește 
dezvoltarea schimburilor comer
ciale și a cooperării economice 
și tehnice. S-a constatat că e- 
xistă posibilități pentru lărgirea 
și diversificarea în continuare a 
schimburilor economice, pentru 
adîncirea cooperării în diferite 
sectoare de activitate, în intere
sul reciproc al celor două țări.

Pe parcursul convorbirii s-a 
făcut, totodată, un schimb de 
păreri în legătură cu unele pro
bleme ale situației internaționale 
actuale care interesează cele două 
țări.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie și 
cordialitate.
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL IX-LEA AL U.T.C.
Cuvintul tovarășului Cornel Șandru

delegat al organizației județene Brașov

Cuvîntul tovarășului Aurel lonaș
delegat al organizațiiei județene Maramureș

Una din caracteristicile e- 
conomiei județului Brașov 
este prezența unui procent ri
dicat de tineri în rîndul 
muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor. Cei peste 40 000 
de uteciști care își desfășoară 
activitatea în sfera producției 
materiale, reprezentînd 58 la 
sută din efectivul organizației 
județene Brașov a U.T.C., au 
dovedit maturitate, abnegație 
și devotament în muncă, stră
danie de asimilare a științei 
și culturii. Ținînd cont că 
avem zeci de fabrici în care 
media de vîrstă este 20—25 
ani, propun ca în afara se
cretarului U.T.C., unul din re
prezentanții salariaților în co
mitetul de direcție să fie tot 
tînăr.

Sint cunoscute rezultatele 
muncii desfășurate de organi
zația județeană Brașov a 
U.T.C., care prin întreaga sa 
activitate și-a adus o contri
buție însemnată la bilanțul 
ilustrat de raportul prezentat 
Congresului al IX-lea al 
U.T.C. Ceea ce aș dori să 
subliniez este faptul că. suc
cesele și experiența noastră, 
confirmă o dată mai mult 
că, atitudinea socialistă față 
de munca este înainte de toate 
o manifestare practică a devo
tamentului față de cauza so
cialismului, este în primul 
rînd un fapt politic. Transfor
marea caracterului muncii în 
condițiile socialismului îi con
feră acesteia o înaltă semni
ficație morală, umanistă.

Cu toate succesele obținute 
în educația multilaterală a ti
nerilor trebuie s-o recunoaș
tem deschis, a spus în conti
nuare vorbitorul, că ceea ce 
am realizat este numai un în
ceput, că mai avem multe de 
făcut în direcția eliminării a- 
celor manifestări concretizate 
în atitudinea retrogradă față 
de muncă a unor tineri, care 
se adaptează greoi exigențelor 
de muncă industriale, disci
plinei muncitorești, care nu 
înțeleg că se poate învăța și 
munci, că abundența nu se 
poate crea fără muncă, tineri 
care au manifestări huliga
nice, parazitare, care nu luptă 
pentru apărarea și dezvoltarea 
avuției obștești, fenomene 
subliniate o dată mai mult cu 
prilejul studiului efectuat de 
filiala Brașov a Centrului de

cercetări pentru problemele 
tineretului cu sprijinul nemij
locit al Centrului național.

După părerea mea, un ele
ment esențial al muncii edu
cative, după învățarea limbii 
române, este cunoașterea le
gilor, legi cu un pronunțat 
caracter formativ și preven
tiv. Ca urmare, pentru înlă
turarea fenomenelor amintite 
propun introducerea noțiuni
lor de drept și cele privi
toare la conținutul legilor în 
toate categoriile de școli, pre
cum și în formele de e- 
ducare moral-cetățenească ale 
U.T.C.-ului, avînd drept re
zultat înțelegerea de către ti
neri a faptului că libertatea, 
egalitatea nu pot fi rupte de 
responsabilitate, angajare, de 
respectarea conștientă a nor
melor de conviețuire socială.

Subliniind necesitatea ca 
viitorul Comitet Central să a- 
sigure o informare mai ope
rativă a Comitetelor județene 
cu activitatea U.T.C. și 
U.A.S.R. pe plan extern și, 
mai ales, cu procesele și trans
formările ce au loc în mișca
rea internațională de tineret, 
vorbitorul a spus în conti
nuare :

Constituirea comitetelor ju
dețene ale U.T.C., alegerea în 
organele de conducere ale a- 
cestora a unui număr mult 
sporit de tineri care lucrează 
nemijlocit în producție, a asi
gurat o legătură mai strînsă 
cu masele de tineri, o cu
noaștere mai temeinică a rea
lităților și, ca urmare, o con
ducere mai eficientă, în cu
noștință de cauză. Pe linia a- 
cestor perfecționări, propun 
viitorului Comitet Central să 
dea comitetelor județene mai 
multă autonomie în aplicarea 
direcțiilor și sarcinilor la si
tuațiile și condițiile specifice, 
concrete ale fiecărui județ, gă
sind căi de legătură mai di
rectă cu Comitetele județene.

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care s-a o- 
cupat și se ocupă permanent 
de tineret, constituie un pro
gram mobilizator care vizează 
eficiența educației prin mun
că și pentru muncă, respon
sabilitatea socială sporită a 
țineretului, o largă mișcare 
pentru știință și tehnică, cul
tură. cultivarea spiritului de 
hărnicie, de dăruire, de crea
ție și omenie a tinerei gene
rații.

Uteciștii din județul Brașov, 
umăr la umăr cu comuniștii 
conștienți că doar cu adeziu
nea sentimentală nu se poate 
vorbi de progres și civiliza
ție, vor face dovada încrede
rii, grijii și prețuirii de care 
se bucură tineretul, concreti- 
zînd în patosul creator al e- 
forturilor în muncă, convinge
rea nestrămutată că morala 
se ridică prin cultul muncii, 
iar viața se trăiește prin 
muncă !

Alături de dv., delegați la 
această mare sărbătoare, am 
avut deosebita cinste și satis
facție de a asculta salutul con
ducerii partidului, exprimat 
de cel mai devotat și iubit fiu 
al poporului român — tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

în numele celor aproape 
10 000 tineri mineri din Cen
trala minieră metalurgică din 
Baia Mare pe care îi reprezint 
exprim totala noastră ade- 

■ ziune față de politica internă 
și internațională a partidului 
și statului nostru, față de con
secvența cu care aplică ade
vărurile și legile generale ale 
socialismului la condițiile 
concrete ale României, în în
făptuirea marilor aspirații ale 
națiunii noastre.

Este cunoscut faptul că in
dustria minieră de metale ne
feroase ocupă primul loc în 
economia județului nostru. 
Tradițiile mineritului la noi 
sînt foarte vechi, meseria de 
miner este transmisă ca o fla
cără vie din tată în fiu. Ilus
trativ este, spre exemplu, fap
tul că la exploatarea minieră 
Săsar la care lucrez, majori
tatea minerilor sînt tineri ute
ciști. ,

După ce a trecut în revistă 
cîteva din cele mai reprezen
tative realizări obținute pînă 
în prezent, vorbitorul a con
tinuat :

Activitatea politico-educa- 
tivă a organizației noastre 
U.T.C. a fost și este îndrepta
tă spre cultivarea Ia tineri a 
dragostei pentru meseria de

miner, a atașamentului față 
de colectivul de muncă, briga
da, echipa în care lucrează. 
La noi există o preocupare 
generală pentru permanenti
zarea tinerilor în același 'loc 
de muncă, ajutorarea celor 
mai tineri mineri de către cei. 
vîrstnici și cu experiență, ceea 
ce duce la o cunoaștere reci
procă între membrii echipei, 
la crearea unei discipline con
știente.

Răspunzînd dorințelor tine
rilor și necesităților produc
ției — mînuirii tehnicii avan
sate din dotare — una din 
preocupările majore ale orga
nizației noastre U.T.C. a fost 
și este organizarea cursurilor 
de calificare, ridicarea califi
cării și specializării.

în prezent. în atenția orga
nizației U.T.C. stă sarcina de 
a crea și dezvolta opinia co
lectivă a tuturor tinerilor, a 
colectivelor de muncă împo
triva unor acte de indisciplină 
care mai există, cum ar fi, de 
exemplu nerealizarea ritmică 
a sarcinilor de plan la toate 
locurile de muncă.

Avînd în vedere importan
ța deosebită a sectorului mi
ner pentru economia naționa
lă, frumusețea meseriei de 
miner, strădania și eroismul 
de care dau dovadă acești 
bravi muncitori, aș propune 
ca noul Comitet Central care 
va fi ales, Consiliul cu munca 
în rîndurile tinerilor munci
tori să militeze pentru ca 
munca și viața acestor tineri 
să-și găsească mai mult re
flectarea în presa noastră de 
tineret la radio și televiziune, 
în literatură și artă. Dacă ba
zinul nostru minier este de
parte de București, ospitalita
tea noastră, respectul și stima 
ce o purtăm tuturor vor re
duce mult această distanță și 
vă așteptăm să vă prezentăm 
realizările noastre.

Vă asigur, dragi tovarăși, 
că tot ce am auzit aici, con
cluziile desprinse, le voi duce 
în mijlocul ortacilor mei, bă
ieții din Maramureș.

Cuvîntul tovarășului Petre Caragea
delegat al organizației județene Teleorman

Cuvîntul tovarășului
Gheorghe Țepelea

delegat al organizației județene Bihor*

Luînd cuvîntul în numele 
organizației U.T.C. de la U- 
zina „înfrățirea" din Oradea 
vreau să spun, aici, că tinerii 
au depus o muncă susținută 
pentru realizarea sarcinilor de 
plan. Uzina și-a îndeplinit 
sarcinile pe cincinalul 1966— 
1970 la 18 septembrie 1970. 
De asemenea, planul anual pe 
1970 a fost realizat și depășit. 
Produsele executate de tinerii 
noștri sint cunoscute departe 
peste hotare, uzina exportînd 
produse în peste 40 de țări. 
Virsta medie a salariaților 
este de 28 de ani, de unde pu
tem trage concluzia că majo
ritatea salariaților o formează 
tinerii și deci că realizările de 
care se bucură uzina se da- 
toresc în bună parte și acțivi- 
tății lor.

Prin munca politico-educa- 
tivă ce o desfășurăm am cău
tat ca fiecare tînăr să înțe
leagă rolul său în producție, 
să se integreze în eforturile 
întregului colectiv, să simtă 
răspunderea pentru realizarea 
planului, pentru ridicarea ca
lității produselor, precum și 
pentru ridicarea valorii „căr
ții de vizită" a uzinei noas
tre.

în continuare doresc să ri
dic în fața Congresului pro
blema mult discutată și se 
pare încă nerezolvată în în
tregime, a calificării tineretu
lui prin sistemul uceniciei la 
locul de muncă.

Avînd în vedere creșterea 
masivă a numărului de sala- 
riați în actualul cincinal prin 
atragerea în special a unor

noi contingente de tineri mun
citori în sfera producției, este 
necesară asigurarea de către 
Ministerul Muncii, al învăță- 
mîntului și a celor de ramură, 
a condițiilor optime de pregă
tire profesională atît sub as
pectul bazei materiale cît și 
al conținutului programelor de 
învățămînt, al condițiilor de 
cazare și de repartizare în 
funcție de meseria în care 
s-au pregătit și de cerințele 
planului forței de muncă.

Apreciez ca fiind normală 
efectuarea instruirii practice 
în ateliere-școală cu program 
de producție, unde ucenicii să 
fie îndrumați de cei mai com
petent muncitori și maiștri.

Aceasta întrucît în prezent, 
ei „asistă" la procesul tehno
logic în loc să lucreze nemij
locit pe utilaje. De asemenea, 
în planul de învățămînt este 
bine să se prevadă predarea 
unor cunoștințe de economie 
concretă și conducere a între
prinderii, de inițiere politică, 
de educare cetățenească. Din 
cele 208 ore prevăzute, să se 
afecteze 4—5 ore pentru acti
vități educative. Ar fi bine ca 
U.G.S.R. și C.C. al U.T.C. îm
preună cu ministerele de spe
cialitate să analizeze situația 
existentă și să rezolve cît mai 
bine problema cazării uceni
cului, avînd în vedere că nu 
în toate centrele industriale 
sînt create cele mai bune 

■ condiții din acest punct de 
vedere. Aceiași factori să re
zolve neîntîrziat, statutul uce
niciei la locul de muncă, de- 

T oarece lipsa acestui act nor
mativ determină greutăți în 
desfășurarea acestei activități.

Permiteți-mi ca în numele 
celor peste 1 000 de tineri să 
asigur conducerea de partid, 
Congresul, că tinerii de la U- 
zina „înfrățirea" nu-și vor 
precupeți nici un efort pentru 
traducerea în viață a sarcini
lor trasate de documentele 
Congresului al X-lea al parti
dului în vederea ridicării pa
triei noastre pe culmile cele 
mai înalte ale progresului și 
civilizației.

Sînt originar din județul Te
leorman, comuna Peretu — a- 
răta vorbitorul. După absol
virea facultății arp cerut să fiu 
repartizat în comuna natală ca 
inginer agronom. Cooperativa 
în care lucrez este una dintre 
cele mai puternice din județ, 
avînd o suprafață de peste 
5 000 hectare, valoarea produc
ției globale fiind de peste 
26.000.000 lei.

Ca urmare a indicațiilor re
cente privind organizarea a- 
griculturii și la noi în C.A.P. 
este organizată munca în 11 
ferme de producție. Mie mi 
s-a încredințat conducerea fer
mei legumicole cu o suprafață 
de 135 ha.

La realizarea sarcinilor de 
plan, la depășirea dificultăți
lor din anul trecut o contribu
ție însemnată și-au adus tine
rii uteciști din cooperativă. în 
ferma în care lucrez, am reu
șit să formez grupuri de tineri 
care s-au specializat în mese
ria de legumicultor și în spe
cial în cultura protejată în 
solarii, reușind să le asigurăm 
venituri sporite corespunzător 
calificării dobîndite. în scopul 
însușirii meseriei de legumi
cultor și crescător de animale 
organizația noastră județeană 
U.T.C. a inițiat schimburi de 
experiență, consfătuiri cu spe
cialiștii fruntași în cultura le
gumelor și îngrijirea animale
lor la care au participat un 
număr mare de tineri.

Cred însă că numai pe a- 
ceste căi nu rezolvăm totul. 
Conducerea partidului ne-a

conturat clar prin hotărîrile 
elaborate imaginea agricultu
rii de mîine. Am în vedere 
faptul că, în județul nostru, în 
actualul cincinal încă 120.000 
de hectare vor intra sub ari
pele de ploaie, că se constru
iesc mari complexe zootehnice 
de tip industrial, că își fac 
apariția tot mai insistent se
rele înmulțitor cu încălzire teh
nică, solariile. Acest proces de 
intensă modernizare nu poate 
fi conceput fără om.

Privind mai cu atenție fe
nomenele cotidiene, observăm 
că unii tineri manifestă ten
dința de a lucra numai în o- 
rașe, sau acreditează ideea că 
în agricultură poți lucra fără 
să o îmbrățișezi ca pe o pro
fesie. în realitate, în agricul
tură se cere o calificare soli
dă, se impune ca meseria de 
agricultor să fie deprinsă ca 
oricare altă profesie nu numai 
de către cadrele tehnice cu 
studii medii sau superioare.

Aplicarea unor tehnologii 
superioare în toate ramurile 
agriculturii solicită o pregă
tire teoretică și practică fă
cută ordonat pe baza unui 
program. Consider că școala 
de cultură generală ar putea a- 
testa la absolvirea cursurilor, 
calificarea elevilor într-o pro
fesie agrară.

în încheiere, vorbitorul sub
linia : în condițiile exigențelor 
sporite ale unei agriculturi 
moderne, profesia de agronom 
necesită prezența permanentă 
a specialiștilor la locul de pro
ducție. Personal sînt de pă
rere că organizațiile U.T.C., 
forurile locale trebuie să-și in
tensifice preocupările pentru a 
statornici legături trainice în
tre specialiști și locurile de 
muncă, pentru a avea toate 
condițiile necesare afirmării 
lor profesionale. Mă refer cu 
deosebire la situația tinerilor 
absolvenți care ajunși la locul 
de muncă nu găsesc suficientă 
încredere și înțelegere din par
tea colectivului.

Cuvintul tovarășei Aurita Lupu
delegată a organizației județene Botoșani

Vizita de lucru pe care a 
făcut-o tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Uzinele Textile 
„Moldova" din Botoșani, în

toamna anului 1969, a însem
nat pentru colectivele de 
muncă din unitatea noastră 
un eveniment cu profunde 
semnificații, care a însuflețit 
pe fiecare salariat în munca sa 
dedicată înfăptuirii tot mai 
exemplare a sarcinilor de pro
ducție.

Raportăm Congresului că în 
cei doi ani care s-au scurs de 
la vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Uzina noastră, 
s-au montat — fără a se con
strui spații noi —, 144 de răz
boaie de țesut, mașini și in
stalații tehnologice de mare 
productivitate pentru finisarea 
și înnobilarea produselor tex
tile.

Referitor la aportul ce și 
l-a adus tineretul în folosirea 
mai judicioasă a spațiilor con
struite, trebuie să subliniem 
interesul manifestat și efortu
rile făcute pentru demontarea 
și montarea utilajelor, pentru 
pregătirea acestora în vederea 
trecerii la probele tehnologi
ce și de producție. Montarea 
celor 144 de războaie s-a e- 
xecutat cu 3 luni mai devre
me decît termenul planificat, 
obținîndu-se mai bine de 
700 000 m.p. țesături supli
mentare. De montarea aces
tor utilaje s-au ocupat lucră
tori tineri, uteciști. Mai mult 
decît atît, atunci cînd s-a in
trat în probe tehnologice, 2 
brigăzi de tineri, formate din 
ajutori de maiștri, ingineri 
tehnologi și țesătoare au spri
jinit efectiv, prin îndrumări 
și explicații, pe muncitoarele 
ce au luat în primire noile 
războaie.

80 la sută din numărul sa
lariaților uzinei noastre sînt 
femei, iar media de vîrstă este 
de 26 de ani. Rezultă deci că 
majoritatea lucrătoarelor uzi
nei sînt tinere. De aceea am 
să mă opresc în cuvîntul meu 
asupra activităților pe care Co
mitetul U.T.C. le-a organizat 
pentru tinerele fete.

în'uzină se angajează și fete 
care nu cunosc încă meseriile 
ce se practică la noi. O dată 
angajate, am căutat să le o- 
bișnuim cu disciplina de pro
ducție, să Ie facem să îndră
gească meseria în care vor 
lucra. Acestor tinere le reco
mandăm să urmeze cursurile 
de calificare existente în uzi
nă, urmărim să le frecvente
ze cu regularitate. După ce se

califică ne interesăm de cali
tatea muncii lor. La rampele 
de control, muncitoarele frun
tașe discută cu ele cînd pro
duc mărfuri cu defecte, le a- 
jută să se încadreze în ritmul 
de lucru al uzinei.

Organizația U.T.C'. nu se o- 
cupă numai de activitatea 
profesională a tinerelor fete. 
Ea nu pierde din vedere evo
luția lor generală, faptul că 
fetele trebuie să se pregăteas
că pentru viitorul lor de soții 
și mame. De acest lucru ținem 
seama în activitatea politico- 
educativă, pe plan cultural și 
distractiv.

Astfel am organizat cu re
gularitate convorbiri despre 
„căsnicii ideale", despre rolul 
tinerei mame, despre atribu
țiile de gospodină, dezbateri 
pe probleme sanitare în toate 
colectivele de muncă. De ase
menea, s-au organizat, pe 
schimburi, cercuri de cusături 
artistice care atrag un număr 
mare de fete. A devenit o tra
diție ca în luna martie a fie
cărui an să organizăm „Car
navalul textilistelor" — prilej 
de petrecere tinerească dar și 
de prețuire a celor mai har
nice și pricepute fete.

Munca cu tinerele fete are 
un specific al său — poate nu 
îndeajuns de cercetat încă. De 
aceea cred că crearea Consi
liului pentru munca în rîndu
rile fetelor — al cărui rol va 
fi tocmai de a studia acest 
specific și a recomanda solu
ții practice pentru diferitele 
aspecte pe care le ridică mun
ca cu fetele — ne va fi de un 
real folos în îmbunătățirea ac
tivității organizației U.T.C. 
din uzină.

Cred că nu trebuie să ne 
preocupe numai denumirea u- 
nor specialități care să sune 
cit mai măgulitor ci înainte 
de a le crea să prospectăm 
și condițiile concrete pe care 
le va crea economia noastră 
în momentul absolvirii pro
moțiilor respective. Cred că 
trebuie să nu schimbăm și 
optica cu care privim specia
liștii.

Fiecare specialist reprezintă 
o investiție socială pe termen 
lung, de aceea nu ne putem 
permite luxul ca aceștia să

fie folosiți în munci pur ad
ministrative, ci trebuie să-i 
îndreptăm la început spre o 
muncă efectivă în posturile 
de comandă ale producției, în 
munci de concepție și cerce
tare științifică. Ritmul alert 
al penetrației invenției și ino
vației în producție, al schim
bării tehnologiilor face să dis
pară tot mai mult granițele 
dintre știință și producție și 
cere mai ales tinerilor specia
liști o permanentă reciclare și 
prezența activă în. producție.

Salutul reprezentantului

Tineretului Frontului de Eliberare 
Națională din Algeria,

Smail Berchiche

Salutul reprezentantului Uniunii 
Tineretului Democrat din Siria, 

Murad Jerious

Transmit un sâlut tovără
șesc dv. tuturor. Uniunii Ti
neretului Comunist din Ro
mânia și poporului român din 
partea Comitetului Executiv 
al Uniunii Tineretului Demo
crat din Siria și din partea tu
turor membrilor acestei uni
uni. Permiteți-mi să adresez 
mulțumirile mele U.T.C. care 
a oferit uniunii noastre prile
jul participării la Congresul 
al IX-lea și de care ne leagă 
prietenia și lupta comună îm
potriva colonialismului și im
perialismului. Noi dorim din 
toată inima acestui Congres 
succes deplin.

Uniunea Tineretului Demo
crat din Siria — a arătat în 
continuare vorbitorul — duce 
o luptă permanentă pe două 
planuri : politic și social. Pe 
plan social Uniunea noastră 
duce o activitate de fiecare zi 
pentru interesele maselor largi 
ale tineretului și pentru con
solidarea schimbărilor progre
siste și sociale care s-au pe
trecut în țara noastră pînă a- 
cum, pentru culturalizarea 
maselor populare printr-o cul
tură progresistă, pe calea în
lăturării analfabetismului. U-

niunea noastră contribuie, de 
asemenea, la activizarea miș
cării sportive și luptă alături 
de toți tinerii progresiști. îm
potriva colonialismului, impe
rialismului și sionismului, 
pentru impulsionarea mișcării 
de eliberare arabe pe drumul 
victoriei împotriva imperialis
mului.

Din punct de vedere politic, 
Uniunea noastră luptă per
manent împreună cu .ceilalți 
tineri progresiști din patria 
noastră pentru alungarea sio- 
niștilor din teritoriile arabe 
ocupate și pentru reîntoarce
rea poporului arab palestinean 
în patria lui ca popor care își 
hotărăște singur soarta pe te
ritoriul lui.

Trei țări arabe — a arătat 
vorbitorul — au fost expuse 
unei agresiuni imperialiste 
sioniste în anul 1967. Ca re
zultat al acestei agresiuni Is
raelul a pus mîna pe teritorii 
did trei state arabe : R.A.U.,
Siria și Iordania. Și tot ca re
zultat al acestei agresiuni au 
fost alungați zeci de mii de 
cetățeni arabi, pe lîngă cei a- 
lungați în 1948. adică un mi
lion de refugiați palestinieni.

Israelul a fost și continuă 
să fie, prin politica sa agresi
vă, expansionistă, un pericol 
pentru pacea din regiunea O- 
rientului Apropiat și în întrea
ga lume — a spus delegatul 
sirian.

în încheiere vorbitorul a 
subliniat : Lupta Uniunii Ti
neretului Democrat din Siria 
este o luptă împotriva agre
siunii și pentru a da posibili
tate poporului arab palesti
nian să se întoarcă în patria 
Iui și să-și rezolve singur 
soarta teritoriului lui.

Vă rog să-mi permiteți, dragi 
prieteni congresiști să exprim 
salutările noastre în numele ti
neretului Frontului de Elibe
rare Națională din Algeria. 
Tineretul algerian își amintește 
de relațiile sale cu tineretul 
român, născute în momentele 
dificile ale istoriei noastre de 
luptă de eliberare și prezența 
reprezentanților săi aici re
flectă a.enția pe care o acor
dăm realizărilor dumneavoas
tră, interesul pentru lucrările 
Congresului U.T.C., care se 
desfășoară în momentul în 
care România face . bilanțul 
realizărilor sale pe plan eco
nomic și social în cursul pe
rioadei 1966—1970.

Vorbitorul s-a referit, în 
continuare, la preocupările ti
neretului algerian.

Algeria a întreprins înce- 
pînd din anul 1966 reforme 
profunde și s-a angajat hotă- 
rît în construcția societății sO-7 
cialiste. Planurile de dezvol- : 
tare economică, socială, cultu
rală au fost încununate de 
succes, dacă ne-am referi, de 
exemplu, la planul trienal 
1966—1969. Tineretul s-a gă
sit întotdeauna în primele rîn- 
duri în îndeplinirea acestor 
sarcini. Prin noul plan de 4 ani 
1970—1973, răspunzînd aspira
țiilor poporului, Algeria se an
gajează într-cr adevărată bătă
lie împotriva subdezvoltării, 
cum a declarat președintele 
Boumedienne.

Trebuie' să vă spunem că 
puterea revoluționară acordă 
foarte mare atenție tineretului 
în perioada planului de patru 
ani.

Tineretul F.L.N., avangarda 
tineretului algerian. fidel tra
dițiilor sale de luptă și solida
ritate — a spus în continuare 
vorbitorul — nu încetează să 
susțină, sub toate formele, cau
zele juste de eliberare în în
treaga lume. Astfel, organiza

ția noastră aduce un spri
jin permanent tuturor popoa
relor și tineretului care la fel 
ca și noi poartă cu rriîndrie 
stindardul libertății și progre
sului social în Asia, Africa. în 
Orientul Mijlociu și America 
Latină.

Există — a relevat apoi vor
bitorul — o problemă pe care 
nu o putem disocia de proble
mele care preocupă nu numai 
continentul african dar întrea
ga lume și anume problema 
Orientului Apropiat. De mai 
bine de trei ani războiul a iz
bucnit în Orientul Apropiat, un 
război israelo-arab, al treilea 
de mare anvergură în ultimii 
douăzeci de ani.

Se știe cum statul Israel a 
luat ființă în anul 1948, iar în 
urma primului conflict, israelo- 
arab s-a ajuns la ocuparea Pa
lestinei, la dezmembrarea ei. 
Deja în acel moment voința de 
dominație era vizibilă și ea 
s-a amplificat încetul cu înce
tul prin manevre viclene și 
promovarea unei politici a 
faptului împlinit — a afirmat 
vorbitorul.

După ce a făcut un istoric 
al conflictului arabo-israelian, 
vorbitorul a spus : Destinul pa
lestinienilor nu este o proble
mă falsă, ci dimpotrivă. inima 
problemei, elementul capital al 
soluționării Situației din Orien
tul Mijlociu. Ca un rezultat al 
unui proces colonial și impe
rialist, problema palestiniană 
nu poațq,-fi;,r^olvat» deftSt în 
cadrul luptei'iderieliberare» na
țională , purtată -.de. poporul pa
lestinian, și pentru poporul 
palestinian într-o luptă globa
lă politieo-militară. Activita
tea de guerilă și acțiunea po
litică în masele populare sînt 
de fapt indisolubile. Poporul 
palestinian, nu face excepție de 
la .această regulă și el este în 
drept să 'primească un puter
nic sprijin natural din partea 
țărilor arabe, din partea re
voluționarilor din lumea a 
treia și a forțelor progresiste 
în întreaga lume împotriva tu- 

■turor formelor de opresiune 
mai ales în acest moment cri
tic cînd reacțiunea din Iorda
nia, personificată de puterea 
hașemită, încearcă să lichi
deze rezistența palestiniană.

Lupta poporului palestinian 
intră în cadrul procesului ge
neral de eliberare a popoare
lor oprimate cu atît mai mult 
cu cît imperialismul a inte
grat această regiune în strate
gia sa expansionistă.

Cuvintul tovarășului Nicolae Baciu
delegat al organizației județene Buzău

Salutul reprezentantului 

Tineretului Democrat Malgaș, 

Assomany

Beneficiind de un volum de 
investiții de aproape 4,7 mi
liarde lei, în perioada 1966— 
1970 în județul Buzău au fost 
create 6 noi obiective indus
triale de importanță republi
cană și dezvoltate încă două. 
Construirea Uzinei de sîrmă 
și produse de sîrmă a însem
nat o perioada de pionierat în 
ceea ce mai tîrziu avea șă se 
contureze ca o veritabilă plat
formă industrială în zona de 
sud a orașului Buzău. In anul 
1967 de pe porțile uzinei ie
șeau primii colaci de sîrmă, 
care marcau apariția în jude
țul Buzău a unei noi ramuri 
— metalurgia feroasă.

Tinereții uzinei i se adaugă 
tinerețea oamenilor săi. Vîr- 
sta medie a colectivului nostru 
de salariați este de 25 ani, 
existînd în uzină peste 400 de 
uteciști.

An de an, colectivul nostru 
a obținut succese din ce în 
ce mai remarcabile, reușind 
ca în anul 1969 să obțină di
ploma de colectiv fruntaș pe 
ramură.

Fiind o unitate tînără ce 
s-a dezvoltat într-un ritm im
presionant au fost necesare 
importante eforturi din par
tea comitetului de direcție, a 
comitetului de partid, a comi
tetului U.T.C. ca paralel cu 
obținerea rezultatelor bune în 
producție să se desfășoare un 
amplu proces educațional cu 
tinerii ce proveneau din dife
rite medii, altele decît cel in
dustrial, pentru însușirea unei 
înalte conștiințe muncitorești. 
Organizațiile noastre U.T.C. 
au fost preocupate permanent 
de îmbunătățirea formelor și 
metodelor lor de muncă, de 
atragerea tinerilor la toate ac
țiunile inițiate de uzină sau 
pe linie de partid și stat.

în calitate de proaspăt ab
solvent aș dori să fac unele 
observații în legătură cu in
tegrarea specialiștilor cu studii 
superioare în procesul de pro
ducție. Cred că există o dis
crepanță între profilul specia
lizărilor din unele facultăți și 
posibilitățile concrete pe car.e 
Ie oferă unitățile noastre eco
nomice. Am asistat la o pro
liferare accelerată a facultăți
lor, secțiilor, specialităților 
fără ca organizarea unităților 
noastre economice să Cunoas
că modificări sau dacă s-au 
produs acestea au fost minore, 
avînd rolul unor paleative. 
Astfel, în fabrica noastră s-a 
ajuns ca un inginer capabil 
avînd specialitatea centrale 
atomo electrice să răspundă 
de sectorul Macarale din u- 
zină.

Vă rog să-mi permiteți, mai 
înainte de toate, în numele 
Organizației noastre și a Bi
roului său Național, să mulțu
mim conducerii Uniunii Ti
neretului Comunist, Comitetu
lui său Central și prin inter
mediul lor, întregului tirțeret 
român, pentru amabilitatea de 
a ne invita să asistăm la Con
gresul dvs., și, totodată, să vă 
mulțumim pentru primirea 
călduroasă și frățească pe 
care ne-ați rezervat-o.

Dacă este adevărat că nu
mai de puțin timp relații mai 
intense au fost stabilite între 
cele două organizații ale noas
tre, nu este mai puțin adevă
rat că organizațiile noastre, 
membre ale marii familii, a 
tineretului democrat din lume, 
și-au alăturat eforturile în 
lupta comună împotriva colo
nialismului, neocolonialismu- 
lui, imperialismului, pentru 
un viitor luminos al tineretu
lui, pentru fericirea sa. De a- 
ceea,' noi sîntem interesați să 
ne cunoaștem mai bine, iar 
membrii organizației noastre 
urmăresc cu mult interes pro
cesul dezvoltării economice a 
țării dvs., rezultatele obținute

în celelaite domenii — cultu
ral. social etc. Acest salt îna
inte a putut să fie realizat, noi 
știm, grație hotărîrii poporului 
dvs., sub conducerea partidu
lui comunist, de a urma calea 
de dezvoltare socialistă. Noi 
știm foarte bine rolul însem
nat pe care tinerii din țara 
dvs. l-a jucat în evoluția țării. 
Sîntem convinși că actualul 
dvs. Congres va da un impuls 
și mai mare activității tinere
tului român în toate dome
niile.

Congresul dvs. — a arătat 
în continuare vorbitorul — 
are loc in acest an consacrat 
de Națiunile Unite și de Or
ganizația Unității Africane ca 
Anul internațional de luptă 
pentru eliminarea discrimi
nării rasiale și apartheidului. 
Iată de ce organizația noastră, 
împreună cu diferite organi
zații politice, sociale, sindipale 
și de tineret din țara noastră, 
au luat parte la constituirea 
unpi Comitet național de ac
țiune împotriva rasismului și 
apartheidului. Acest Comitet 
avînd drept scop coordonarea 
acțiunilor tuturor acestor or
ganizații în lițpta pe care și-o 
propune și vizează să ceară 
guvernului țării noastre să re
nunțe la orice relații cu con
ducătorii rasiști din Africa de 
sud, o acțiune care, după pă
rerea noastră, merită să fie’, 
susținută.

■In încheiere vorbitorul a 
spiițȘ : Dorim succes lucrărilor 
Congresului dvs. Dorim ca re
lațiile între cele două organi
zații de tineret ale noastre să 
se întărească și să se dezvolte 
și în viitor spre binele cauzei 
noastre comune. în lupta pen
tru pace, prietenie și solidari
tate, între toți tinerii.
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MEMBRII COMITETULUI
CENTRAL AL U. T. C.

1 Anghel Gh. Gheorghe
2 Antoneac C. Maria
3 Ariton I. Traian
4 Aștefanei I. Irina
5 Baciu Gh. Ștefan
6 Bakai M. Emo
7 Balogh C. Ana
8 Bădără S. Petre
9 Bălan Șt. Radu

10 Bărbulescu V. Nadia
11 Bedelici I. Maria
12 Beljung Iosif
13 Bereza T. Andrei
14 Boborodea A. Miltiade-

Nicolae
15 Boncotă I. loan
16 Borăscu D. Constantin
17 Borbely C. Irina
18 Boștinaru S. Ion
19 Bozga M. Maria
20 Bratu D. Ioana
21 Brezae Z. Liviu-Zosim
22 Buiculescu I. Ștefan
23 Bun C. Cornelia-Elena
24 Calancia C. Dumitru
25 Catrinoiu D. Radu
26 Cîmpurean P. Adrian-Mihai
27 Ceaușescu Zoe Elena
28 Chifan M. Viorica
29 Cioană C. Gheorghe
30 Cioboiu Gh. Adrian
31 Ciofu Dorna Ruxandra
32 Cîmpian V. Vaier
33 Coadă I. Alexandru
34 Coman M. Nina
35 Comănescu A. Ion
36 Crișan Gr. loan
37 Cseke Gabor
38 Dan A. Aurel
39 Dan Martian
40 Debefka Carol Iosif
41 Diaconescu N. Florea
42 Dincă I. Victoria
43 Dinescu P. Adina
44 Dobrotă A. Victoria
45 Doca C. Gheorghe
46 Dogaru D. Camelia
47 Dragomir T. Ion
48 Dragu M. Ion
49 Dumistrăcel C. Vasile
50 Ecrem Seladin
51 Elekes M. Viorica
52 Enache Radu
53 Enache Gh. Veronica
54 Ene B. Dobrifa
55 Etegan F. Ștefan
56 Fabian A. Andrei
57 Faur N. Viorel
58 Fărcășanu F. Zoica
59 Fejes I. luliu
60 Filipp L Ghizela
61 Florea D. Gheorghe
62 Florescu D. Eugen
63 Gheorghe P. Miron

I Apolzan D. Adriana 
*2 Balogh L Eniko-Maria

3 Banyk F. Adalbert
4 Berindean I. Maricica
5 Bîlgăr V. Vasile
6 Buba M. Vasile
7 Burdușea R. Aurelia
8 Buzan T. Elena
9 Cheregi I. luliana 

10 Chiriac Gh. Ion
II Cisteian I. Felicia
12 Coconoiu Gh. Eleonora
13 Confac C. Constantin
14 Cristea A. Clara
15 Cumpăra tu M. Aurica
16 Cușnir Gh. loan
17 David Gh. loan
18 Dinu D. Gabriel-Traian
19 Dragomir I. Constanța
20 Dumitru N. Gheorghe
21 Fazekas A. ludita
22 Fekete A. Ileana
23 Ferencz Lenke
24 Fink Maria-Roza
25 Florea I. Alexandru
26 Gheciu I. Dan
27 Gheorghiu Elisabeta

MEMBRII COMISIEI
CENTRALE DE CENZORI

1 Andriucă I. Viorel
2 Bena R. Romulus-Petre .
3 Constantin N. Constantin
4 Forrai I. Marton
5 Gâlea N. Constantin
6 Goga I. Vasile
7 Goîler E. Emil
8 Grosu S. Constantin
9 Grosu S. Valentina

10 Halaida N. Sava
11 Ignat Șt. Galus-Pompiliu
12 lonescu Cristian-Dan

Un moment emoționant: membrii C.C. al U.T.C. s-au fotografiat împreună cu reprezentanții organizațiilor de tineret participante la lucrările Congresului al IX-lea al U.T.C.

64 Gheorghe V. Vasile
65 Gheorghișan F. Dumitru
66 Gherasimescu C. Maria
67 Gherghelescu I. Stelian
68 Ghergu E. Ion
69 Glejdan Gh. Ștefana
70 Groza C. Dorin
71 Gruenwald A. Udo-Ri

chard
72 Gurău S. luliana
73 Hara I. Ion
74 Hălioni I. Dionisie
75 Herbert H. Gunter
76 Holerbach Gh. Elena
77 Horobef N. Constantin
78 Ichim O. Gheorghe
79 Die I. Silvia
80 Iliescu P. Dumitru-Marius
81 lonescu I. Mircea
82 lonescu Al. Tudora
83 Irimia C. Mihai
84 Irimie N. Nicolae-Virgil
85 Jurca C. Constantin
86 Kovâcs F. Francisc
87 Kraus M. Martin
88 Linde C. Radu-Eugen
89 Lipschner N. Nicolae- Sieg

fried
90 Lovin C. Costică-Eugeniu
91 Lungu N. Vasile
92 Lupu Gh. Aurica
93 Macovei T. Gheorghe
94 Manole I. Ion
95 Mara'zan V. loana-Nicoleta
96 Marcu I. Neculai
97 Marina; M. Elena
98 Mateescu Gh. Nicolae
99 Maxim V. Ion

100 Mihai M. Gica
101 Mihu N. loan
102 Mihăilescu Lucia
103 Militaru Gh. Gheorghe
104 Mocan G. Gheorghe
105 Mocanu I. Anișoara
106 Munteanu I. Ilarie
107 Munteanu N. loan
108 Munteanu D. Minodora
109 Munteanu V. Vasile
110 Mureșan Haizer I. Marta-

Irma
111 Nae D. Ioana
112 Nădejde V. Vasile
113 Neăgoe I. Celus
114 Neagoe N. Nicolae
115 Neamfu V. Nicolaie
116 Necula Gh. Carmen
117 Neculai S. Constantin
118 Nedelea D. Ștefan
119 Negrea Gh. Nicolae
120 Neurohr I. Agneta-Dori
121 Nicolcioiu V. Vasile
122 Oprea V. Nicolae
123 Oros I. Teodor
124 Pană V. Ion

MEMBRII SUPLEANȚI
28 Giurgea Gh. Maria
29 Grecu Ion
30 Gustea T. Nineta
31 Gușe Gheorghe
32 Hodgyai M. Ferenc
33 Hell I. Ecaterina
34 Hulea Gh. Lucica
35 Jășcanu I. Lilioara
36 Kiraly G. Elisabeta
37 Kolcer M. Elena
38 Kovacs M. luliana
39 Kulcsâr C. Agneta
40 Mandea Gh. Toader
41 Maroti I. Ana
42 Mateujă D. Dumitru
43 Minea Gh. Ion
44 Miron I. Valeria
45 Miu Gh. Tudorel
46 Mohanu V. Gheorghe
47 Nagy I. loan
48 Nănau T. Valeria
49 Oros Gh. Maria
50 Papp I. Maria-Olga
51 Pasaliuc V. Natalies
52 Petcu N. Aurelia-Rincufa
53 Poleac T. Vasilica
54 Pop T. Tudor Valentin

13 Jiga I. Adrian
14 Kolozsvari I. Maria
15 Man D. Valentin
16 Mărgeanu A. lorgu
17 Mocean Arghir
18 Mogoș Marilena
19 Moșescu I. Nicolae
20 Necula Șt. loan
21 Niculescu I. Gheorghe
22 Oprea Gh. Nicolae
23 Pavel N. Valentin
24 Petraș V. Ion

125 Pascu N. Petronela
126 Pataki C. losif-Ladislau
127 Pavel Gh. Ioan-Mircea
128 Pavel M. Nicolae
129 Pădureanu A. Denisa-An-

gela
130 Păun Z. Nicolae
131 Popa M. Ion
132 Popa I. Magdalena
133 Popescu A. loan
134 Popescu R. Petru
135 Porumb F. Olivia
136 Prelipcean G. loan
137 Prisăcariu Șt. Gheorghe
138 Prisecaru C. Gheorghe
139 Rab S. Ștefan
140 Radu Gr. Vasile
141 Răuțescu I. Hie
142 Rânda;u I. Iosif
143 Rizu Gh. Alexandru
144 Rotărescu P. Vasile
145 Rovinaru N. Nicolae
146 Rusu A. Emil
147 Rusu V. Vasile
148 Sârkâny M. Csaba
149 Sas Șt. Gheorghe
150 Savu D. Anișoara
151 Scurtu D. Petru
152 Seculin R. Dobrivoi
153 Simion M. Alecu
154 Simion M. Georgeta
155 Stenzel A. Erika
156 Stoian I. Elionora
157 Stoian C. Marin
158 Stoica A. loan-Aurel
159 Stoica V. Constantin
160 Stoica Gheorghe
161 Stoica M. Mihail
162 Suciu I. Corina-Elena
163 Szeles A. Ana-lleana.
164 Șandru P. Angela-Livia
165 Șandru C. Cornel
166 Șerban I. C-tin-CantacU'

zino
167 Ștefănescu Ion-Traian
168 Tache Valeria
169 Todea N. Septimiu
170 Torok F. Francisc
171 Trîmbițaș I. Simion-Eugen
172 Țăroi C. Ștefan
173 Țepelea T. Gheorghe
174 Țifrea Gh. Elena
175 Verde; I. Silvia . •
176 Vișoiu R. Rodica-Liana
177 Vizureanu Gh. Viorel
178 Voinea C. Coriolan
179 Voinea P. Marin
180 Vulturar I. loan
181 Walter Iosif
182 Zamfir R. Dobre
183 Zamfir T. Gheorghe
184 Zăblău F. Susana
185 Zăinescu I. Aurel

55 Popa I. loan
56 Popa C. Fulga
57 Popescu I. Alexandrina
58 Priceputu I. Dumitru
59 Pușcă P. Elisabeta
60 Rachieru V. Tatiana
61 Radulescu Gh. Elena
62 Sandu Al. Ion
63 Sava E. Olinia
64 Sicoe I. Mircea
65 Soisun T. Maria
66 Stătioiu I. Floarea
67 Strugariu V. Elena
68 Szabo Iosif-Attila
69 Szebeni D. loan
70 Șerban C. Constantin
71 Ștefan M. Marian
72 trăistaru I. Constantin
73 Țiganov A. Feodor
74 Udrescu I. Ion
75 Ursu M. Mioara
76 Vancioda Ana
77 Vasiescu Gh. Doina-Elena
78 Voinescu Șt. Luminița
79 Zamfir T. Atena
80 Zidaru V. Doina-Maria

25 Pițu St. Viorel
26 Pop V. loan
27 Popa I. Dumitru
28 Răducanu V. Viorel
29 Romoșan A. Aurelian
30 Toanchină Ion
31 Toth E. Adalbert
32 Umbrărescu Gh. Aneta
33 Ungureanu Nicolae
34 Vasile T. Carolică
35 Voicu I. Corneliu

Stimați tovarăși delegați și 
invitați,

In numele Comitetului Cen
tra] nou ales mulțumesc tu
turor delegaților pentru în
crederea ce ne-a fost acorda
tă și vă promit că vom munci 
cu deplină responsabilitate, 
neprecupețind nici un efort 
pentru a fi la înălțimea man
datului încredințat, a sarcini
lor pe care partidul le-a tra
sat organizației noastre, a ho- 
tărîrilor adoptate de Congres.

Congresul al IX-lea al Uniu
nii Tineretului Comunist a 
dezbătut, într-un spirit de 
înaltă responsabilitate socială, 
de optimism și încredere în 
viitorul luminos al patriei, 
vasta problematică a vieții, 
muncii și formării tinerei ge
nerații a României socialiste. 
El a făcut un rodnic bilanț al 
activității depuse, al îmbună
tățirilor și înnoirilor ce s-au 
produs în viața organizației 
noastre pe baza aplicării an
samblului de măsuri stabilit 
de Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român din noiembrie-decem- 
brie 1967, a sarcinilor și o- 
biectivelor elaborate de Con
sfătuirea pe țară a Uniunii Ti
neretului Comunist din fe
bruarie 1968. în spiritul de
mocratismului vieții de orga
nizație, tribuna Congresului 
— la care au urcat tineri mun
citori, țărani, tehnicieni, in
gineri, elevi, studenți, mili
tari, activiști U.T.C. — a re
prezentat un larg dialog și o 
cuprinzătoare comunicare a- 
supra muncii noastre de astăzi, 
asupra experienței pozitive 
validate de viață, asupra ne- 
împlinirilor care mai există 
în activitatea organelor și or
ganizațiilor U.T.C. Lucrările 
și dezbaterile Congresului s-au 
axat cu deosebire pe sarcinile 
și proiectele de viitor chemate 
să determine o și mai profun
dă angajare militantă a or
ganizației, a întregului tine
ret în munca desfășurată de 
popor pentru transpunerea în 
viață a programului făuririi 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate, elaborat de 
Congresul al X-lea al Parti
dului Comunist Român. Acest 
amplu schimb de idei — măr
turie relevantă a profilului 
înaintat moral-politic și pro
fesional al tinerei generații — 
a dat o nouă și vibrantă ex
presie sentimentelor de dra
goste și recunoștință nemăr
ginită ale tineretului față de 
patria socialistă și partidul 
comunist. S-a reafirmat cu 
deosebită vigoare hotărîrea 
tinerilor — români, maghiari, 
germani și de alte naționali
tăți — de a continua, în în
frățită unitate, tradițiile mi
nunate de muncă și luptă ale 
poporului, de a contribui cu 
noi valori materiale și spiri
tuale la prosperitatea patriei, 
la înălțarea ei pe înaltele 
culmi ale progresului și civi
lizației.

Cu deplină satisfacție și vie 
emoție, participanții la Con
gres au ascultat cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
în spiritul gîndirii realiste, 
înnoitoare, larg deschise spre 
cerințele vieții, secretarul ge-

Cuvîntul tovarășului
DAN MARȚIAN

prim-secretar al

neral al Partidului Comunist 
Român a dat o înaltă apre
ciere tineretului, aportului 
său profesional și cetățenesc 
la dezvoltarea economică, 
culturală și socială a patriei, 
a configurat locul și rolul 
sporit al tinerei generații, al 
Uniunii Tineretului Comunist 
în contextul social-politic al 
României socialiste, a indicat 
sarcinile noastre de viitor, 
domeniile în care trebuie să 
crească atribuțiile și răspun
derile organizațiilor U.T.C. în 
mecanismul vieții economice 
și sociale a țării. Dovadă a 
grijii statornice a partidului 
pentru creșterea și formarea 
multilaterală a tinerei gene
rații, a încrederii în tineret, 
aceste sarcini și responsabili
tăți noi reprezintă o investi- 
tură socială cu profundă sem
nificație, pentru a cărei în
făptuire vom munci cu tot 
elanul și dăruirea tinerească.

Exercitîndu-și funcția de 
for suprem al organizației, 
Congresul a adoptat un nou 
Statut al Unjunii Tineretului 
Comunist. în consens cu noile 
cerințe sociale și politice, cu 
evoluția organizației înseși, a 
rolului și locului ei în viața 
tineretului, Statutul conține 
un ansamblu de îmbunătățiri 
privitoare la structura organi
zației, aduce idei și reglemen
tări noi în vederea dezvoltă
rii democrației interne, par
ticipării nemijlocite a tineri
lor la conceperea, organizarea 
și conducerea întregii activi
tăți, a legării ei tot mai 
strînse de năzuințele și preo
cupările tinerilor. Toate aces
tea vor exercita, fără îndo
ială, o influență pozitivă asu
pra vieții organizațiilor noas
tre, vor oferi un cadru de 
muncă corespunzător noilor 
exigențe puse de partid în 
fața tineretului.

în lumina indicațiilor re
centei Plenare a Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist . Român, Congresul a ales 
în Comitetul Central și în 
Birou un însemnat număr de 
tineri care muncesc nemijlo
cit în uzine, cooperative a- 
gricole de producție, școli, 
facultăți, instituții de știință 
și cultură, ceea ce va asigure 
o mai directă și profundă cu
noaștere a problemelor reale 
cu care se confruntă tinerii, 
organizațiile U.T.C., facilitînd 
astfel asimilarea unor idei și 
propuneri noi vizînd îmbună
tățirea de ansamblu a activi
tății Uniunii Tineretului Co
munist, creșterea valorii prac
tice a hotărîrilor adoptate.

Tovarășe și tovarăși,

Am avut cinstea ca la lu
crările celui de-al IX-lea 
Congres al Uniunii Tineretu
lui Comunist să participe un 
mare număr de delegații ale 
organizațiilor comuniste, re
voluționare și democratice de 
tineret din lume, reprezen
tanți ai Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat și ai 
Uniunii Internaționale a Stu
denților. Tuturor le adresăm

C. C. al U. T. C.

calde mulțumiri pentru pre
zența la lucrările Congresu
lui nostru. Cuvintele calde, 
frumoasele aprecieri făcute la 
adresa țării noastre, a po
porului român și a Uniunii 
Tineretului Comunist exprimă 
sentimentele de prietenie și 
solidaritate dintre popoarele 
și tinerii țărilor noastre, apre
cierea și stima de care se 
bucură activitatea internațio
nală desfășurată de U.T.C. și 
U.A.S.R., contribuția pe care 
ele o aduc la întărirea și dez
voltarea legăturilor de prie
tenie, colaborare și cooperare 
cu toate organizațiile de tine
ret din întreaga lume.

Vă rugăm, dragi prieteni de 
peste hotare, să transmiteți 
organizațiilor pe care le re- 
prezentațf, tineretului din ță
rile dumneavoastră, mesajul 
nostru de prietenie, simțămin
tele de profundă solidaritate 
internaționalistă ale tineretu
lui român, reafirmate cu în
flăcărare și în timpul lucră
rilor celui de-al IX-lea Con
gres al Uniunii Tineretului 
Comunist. în spiritul politicii 
externe a partidului și statu
lui nostru — de dezvoltare a 
colaborării cu toate statele, 
indiferent de orînduirea lor 
socială, pe baza principiilor 
independenței și suveranității 
naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în trebu
rile interne, respectării stricte 
a drepturilor fiecărui popor 
de a-și hotărî singur soarta, 
fără nici un amestec din a- 
fară — sîntem hotărîți să în
tărim și să dezvoltăm conti
nuu legăturile de prietenie și 
colaborare cu toate organiza
țiile prezente aici, cu organi
zațiile de tineret din toate ță
rile socialiste, cu organizațiile 
comuniste de tineret din în
treaga lume, cu organizațiile 
revoluționare, socialiste, de
mocratice de diferite orientări 
politice și filozofice, să afir
măm și în viitor cu cea mai 
deplină consecvență solidari
tatea noastră internaționalistă 
cu mișcările de tineret de pe 
toate continentele, care mili

tează activ împotriva imperia

lismului, a reacțiunii și răz

boiului, pentru democrație, 

pace și progres social.
Peste puțin timp, la 8 mai 

a.c., întregul nostru popor va 
sărbători aniversarea semi
centenarului creării Partidu
lui Comunist Român. însufle
țiți de măreția evenimentului, 
de semnificațiile multiple pe 
care crearea partidului comu
nist a avut-o asupra întregii 
noastre dezvoltări social-is- 
torice în ultimii 50 de ani, 
oamenii muncii, toate forțele 
active ale națiunii sînt strîns 
unite în jurul partidului, cin
stesc mărețul său jubileu cu 
realizări remarcabile în toate 
sectoarele creației materiale 
și spirituale. în această unire 
și amplă desfășurare a crea
tivității maselor, și noi, tine
retul, ne considerăm o forță 
activă. Ne-am născut și am 
crescut în anii cînd partidul 
a luptat pentru înfăptuirea 
celor mai înalte idealuri ale 
poporului, ne-am dezvoltat și 
ne împlinim profilul militant 
urmînd exemplul comuniști
lor, ne făurim personalitatea 
în condițiile minunate create 
de partid. Prezentul și desti
nul nostru sînt strîns legate 
de partid. Fie ca acest forum 
al tinereții crescute de partid, 
acest dialog al conștiințelor 
tinere — Congresul al IX-lea 
la Uniunii Tineretului Comu
nist — să constituie, prin fap
tele noastre viitoare, un mo
dest omagiu adus apropiatului 
jubileu al celor 50 de ani de 
existență și luptă a Partidu
lui Comunist Român. Asigu
răm conducerea partidului și 
statului nostru, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, neobosit 
militant pentru progresul 
României și bunăstarea po
porului, prieten apropiat și în
drumător atent al tineretului 
nostru, că toți membrii Uniu
nii Tineretului Comunist, în
tregul tineret al patriei, vor 
munci cu nestăvilit elan, cu 
pasiune ardentă și patos re
voluționar pentru înfăptuirea 
obiectivelor ce stau în fața 
organizației noastre, a politi
cii Partidului Comunist Ro
mân.

Cred că exprim un gînd și 
un sentiment unanim al par- 
ticipanților la Congresul nos
tru, al întregului activ al 
Uniunii Tineretului Comunist 
aducînd în acest moment 
mulțumirile noastre cele mai 
vii tovarășului Ion Iliescu, 
vechi și distins activist al or
ganizației noastre pentru ac
tivitatea rodnică desfășurată 
urîndu-i totodată deplin suc
ces în îndeplinirea înaltelor 
răspunderi care i-au fost în
credințate de către Comitetul 
Central al Partidului Comu
nist Român.

Vă rog să-mi permiteți să 
mulțumesc tuturor delegați
lor și invitaților pentru con
tribuția adusă la buna desfă
șurare a lucrărilor Congresu
lui al IX-lea al Uniunii Tine
retului Comunist.

Vă urăm din toată inima, 
stimați tovarăși și dragi prie
teni, noi succese în activita
tea dumneavoastră, multă fe
ricire și sănătate !

Au fost zile de entuziasm și 
de responsabil și matur dialog 
al tinerei generații pentru 
timpul vieții și muncii sale 
de azi și pentru timpul mun
cii și vieții sale de mîine. Au 
fost zile de bilanț și de aten
tă și chibzuită analiză a ceea 
ce s-a făcut, a ceea ce nu s-a 
făcut, a ceea ce urmează, ne
cesar și firesc, să se facă. Au 
fost zile de căutări rodnice și 
de atitudine comunistă, de a- 
tașament mărturisit și de
monstrat, și de devotament 
suprem la același nobil și feri
cit ideal ce animă mintea și 
sufletul întregii țări. Zile de 
efervescent patriotism, de e- 
lan și cutezanță, de neimpă- 
care cu indiferența și pasivi
tatea, cu moleșeala spiritului 
și lenevia acțiunii. Zile de 
semnificative hotărîri pentru 
opțiunea fermă, deschisă și 
înnoitoare a tinerei generații 
și a organizației ei revoluțio
nare la procesul amplu de per
fecționare a democrației pe 
care-l parcurgem. Zile de im
portante concluzii practice, 
nemijlocit legate și izvorîte 
din viața de zi cu zi a tinere
tului, din mediul formării sale 
profesionale, din climatul e- 
ducativ și instructional, din 
modul desăvârșirii sale ideo
logice și politice, din munca 
sa necontenită. Au fost deci 
acestea zilele Congresului ti
nerei generații a României 
socialiste.

Și vin acum din nou cu aș
teptată mândrie, zilele fapte
lor.

Și poate de aceea acum ni
mic nu are cum fi mai pe mă
sura generozității celor hotă- 
rîte și acceptate in numele în
tregului tineret, spre mai 
buna, frumoasa și dreapta lui

viață, spre mai deplina în
temeiere a învestiturii sociale 
și politice ce i s-a recunoscut 
iarăși și i s-a conferit iarăși 
cu aceeași justificată și sinceră 
încredere ce-a însoțit totdea
una viața și munca acestei 
generații —, decît valoarea 
reală și omenească a împlini
rilor sperate. Pentru că, fără 
nici o îndoială, dincolo de cu
vinte și gesturi, dincolo de 
adevărul lor problematic, 
doar faptele, doar extraordi
nara și tulburătoarea lor con
cretețe, doar realitatea lor ce 
va cuprinde zile și nopți de 
muncă, zile și nopți de gînd 
creator, zile și nopți de dărui
re, pot dovedi — și vor trebui 
să dovedească — prea plinul 
demnității și neprecupețirii 
pentru destinul patriei pe 
care-l trăiește tînăra gene
rație.

A fi consecvent propriilor 
credințe și îndatoriri, a milita 
cu neostoită responsabilitate 
politică și civică pentru afir
marea și înfăptuirea acelor 
năzuințe care definesc o ge
nerație și un popor, a gîndi 
realist și de fiecare dată cu 
puterea și curajul celor, ce 
și-au înțeles menirea, a fi me
reu, în orice clipă, oricînd și 
oriunde, acolo unde patria 
are nevoie de forța și pri
ceperea brațelor tale, de stră
lucirea și luciditatea minții 
tale, de dragostea nemărgi
nită a inimii tale — iată aci 
datele fundamentale ale co
munității de gînd și de faptă 
rostite îh zilele Congresului 
ce se vor regăsi, firesc, — mai 
încărcate de certitudini, mai 
limpezi și mai convingătoare 
— în fiece colț al țării, ori
unde trăiește și muncește și 
învață un tînăr, oriunde există 
un om pentru care viitorul 
înseamnă a fi azi, acum, aici, 
in acest timp pe care l-am 
chemat și căreia îi sîntem da
tori și înfăptuitori.

Iar patosul dăruirii crea
toare și al rodniciei timpului 
faptelor ce se deschid bogat 
și răscolitor în fața tinerilor 
fii ai țării, dar deopotrivă în 
fața întregului popor, în a- 
ceste zile ce premerg marea 
sărbătoare a partidului, îșî 
află măsura adevărată, umană, 
în sentimentul profund al de
săvîrșirii propriilor vise și as
pirații.

C. STOICIU
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DE-AL iX-LEA CONGRES AL U.T.C.
Cu privire la situația din Indochina

Cel de-al IX-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Comunist 
din Republica Socialistă 
România, 18—22 februarie 
1971 :

CONDAMNA cu hotărîre, a- 
lături de întregul popor ro
mân, agresiunea S.U.A. împo
triva popoarelor din Vietnam, 
Laos și Cambodgia. După in
vadarea Cambodgiei, recenta 
intervenție militară a trupelor 
americane și saigoneze în Laos 
reprezintă o nouă manifestare 
a politicii imperialiste de agre
siune și înrobire a popoarelor, 
o încălcare flagrantă a acor
durilor de la Geneva, a suve
ranității, independenței și 
neutralității Laosului, un aten
tat la dreptul popoarelor de a 
decide singure, în mod liber 
de propriile lor destine ;

EXPRIMA deplina solidari
tate a întregului tineret ro
mân cu lupta eroică, plină de 
sacrificii a tineretului și po
poarelor indochineze împotri
va agresiunii imperialiste, 
pentru libertate și indepen
dență. Vitejia cu adevărat le
gendară, moralul impresionant, 
eroismul cu care tineretul și 
popoarele vietnamez, laoțian, 
cambodgian își apără dreptu
rile naționale sacre și inviola
bile, independența, suverani
tatea, unitatea și integritatea 
teritorială, i-au adus admira
ția, sprijinul și solidaritatea 
forțelor revoluționare, progre
siste și democratice din lumea 
întreagă. Toate acestea demon
strează cu tărie falimentul po
liticii de forță, faptul că, în 
zilele noastre, oricît de puter
nic ar fi agresorul, el nu poa
te subjuga un popor hotărît 
să-și apere libertatea și inde
pendența națională ;

CERE ca Statele Unite 
«le Americii să înceteze defi-

Cu privire la situația din Orientul Apropiat
Cel de al IX-lea Congres al 

Uniunii Tineretului Comupist 
din Republica Socialistă Româ
nia, 18—22 februarie 1971 :

CONSIDERÎND că pacea 
este indivizibilă și că orice 
conflict afectează evoluția vie
ții internaționale și relațiile 
dintre state ;

CONSTATA cu îngrijorare 
că în Orientul Apropiat se 
menține un focar de tensiune 
și încordare, care poate gene
ra grave consecințe pentru pa
cea și securitatea mondială ;

CONDAMNA uneltirile și 
Imixtiunile cercurilor imperia
liste, ocuparea prin forță sau 
anexarea de teritorii străine, 
folosirea forței în relațiile din
tre state ;

SE PRONUNȚA cu hotărîre 
pentru rezolvarea tuturor pro
blemelor litigioase pe cale pp- 
litică, pentru restabilirea grab
nică a păcii în această regiune 
și soluționarea conflictului din 
Orientul Apropiat, în spiritul 
rezoluției Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1967. In
teresele popoarelor și întări
rea păcii în această zonă, cer 
imperios să se retragă în cel 
mai scurt timp trupele israe- 
liene de pe teritoriile arabe o- 
cupate, recunoașterea dreptu
lui la existență independentă 
și integritate teritorială a tu-

Solidaritate cu lupta popoarelor
si mișcărilor de eliberare națională5 3 >

Cel de-al IX-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Comunist 
din Republica Socialistă Ro
mânia, 18—22 februarie 1971 •

CONSTATA cu satisfacție 
că în epoca noastră capătă o 
tot mai mare amploare lupta 
popoarelor, forțelor progresis
te și democratice împotriva 
imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului, îm
potriva politicii de dictat și a- 
gresiune, a dominației econo
mice și politice, a tendințelor 
de hegemonie ale cercurilor 
imperialiste, a discriminărilor 
rasiale, pentru democrație și 
progres social, pentru dezvol
tarea de sine stătătoare a fie
cărei națiuni ;

CONDAMNA manevrele și 
uneltirile forțelor imperialiste, 
agresive, reacționare care a- 
tentează la cuceririle popoare
lor, recurg la comploturi, lo
vituri de stat și agresiuni mi
litare, fac totul pentru a înă
buși lupta de eliberare socială 
și națională, comit acte de re
presalii, teroare și asasinate, 
suprimă libertățile democra
tice ale maselor :

CONDAMNA orice manifes
tări de naționalism și șovi
nism, practicile și politica de 

nitiv bombardamentele și ac
tele de război împotriva R. D. 
Vietnam, să fie retrase toate 
trupele americane și ale sateli 
ților lor din Vietnamul de Sud, 
să se retragă trupele america
ne și saigoneze și să înceteze 
orice acțiuni militare îndrep
tate împotriva popoarelor din 
Cambodgia și Laos, să se res
pecte dreptul popoarelor din 
Indochina de a-și hotărî sin
gure soarta ;

SPRIJINĂ poziția Republicii 
Democrate Vietnam și propu
nerile Frontului Național de 
eliberare din Vietnamul de 
sud, recunoașterea Frontului 
Unit Național din Cambodgia, 
condus de Norodom Sianuk, a 
guvernului acestuia, forțele 
conduse de Frontul Patriotic 
Laoțian.;

ADRESEAZĂ mesajul său 
de caldă prietenie și solidari
tate militantă eroicului tineret 
din Vietnam. Laos, Cambod
gia. asigurîndu-1 de întregul 
sprijin politic, moral și mate
rial pînă la victoria finală'îm
potriva agresiunii imperialiste;

CHEAMA tineretul revolu
ționar, democrat și progresist 
din întreaga lume să-și uneas
că forțele pentru intensifica
rea acțiunilor de sprijin și so
lidaritate cu Vietnamul luptă
tor, cu popoarele din Laos, din 
Cambodgia, care luptă împo
triva agresiunii brutale dez
lănțuită de imperialismul ame
rican, pentru apărarea liber
tății, independenței și suvera
nității naționale, a dreptului 
sacru de a-și decide singure 
destinele, fără nici un amestec 
din afară, de a-și făuri un vii
tor pașnic potrivit voinței și 
aspirațiilor proprii, cauzei pă
cii și securității internaționale.

București, 22 februarie 1971 

turor statelot din această zonă 
a lumii ;

CONSIDERA că o rezolvare 
trainică, definitivă a conflic
tului și instaurarea unei păci 
durabile în Orientul Apropiat 
impune satisfacerea năzuințe
lor legitime ale populației pa
lestiniene, conform interese
lor naționale ale acesteia ;

SPRIJINĂ pe deplin poziția 
țării noastre față de evenimen
tele din Orientul Apropiat și 
eforturile îndreptate spre res
tabilirea păcii și securității în 
această parte a lumii ;

EXPRIMA deplina solidari
tate internaționalistă a tinere
tului român cu lupta popoare
lor și tineretului din țările a- 
rabe pentru consolidarea inde
pendenței și suveranității na
ționale, împotriva imperialis
mului și neocolonialismului, 
pentru progres economic și so
cial ;

AFIRMĂ hotărîrea tineretu
lui român de a milita în conti
nuare pentru dezvoltarea cola
borării și solidarității cu tînăra 
generație progresistă din țările 
arabe, cu lupta popoarelor din 
această zonă împotriva impe
rialismului, colonialismului, 
neocolonialismului, pentru 
pace, independență, progres 
economic și social.

București, 22 februarie 1971 

discriminare rasială și orice 
fel de discriminare pe criterii 
de naționalitate sau rasă, ca 
manifestări ce constituie o 
înjosire a ființei și demnității 
umane, o ignorare și încăl
care a drepturilor fundamen
tale ale omului;

EXPRIMA solidaritatea cu 
mișcarea de eliberare a po
poarelor împotriva dominației 
și sistemului colonial, cu lup
ta împotriva imperialismului 
și neocolonialismului a state
lor care și-au cucerit recent 
independența și merg pe ca
lea progresului economic, so
cial, a consolidării suverani
tății lor naționale ;

REAFIRMĂ hotărîrea de a 
sprijini activ lupta popoare
lor, a tineretului și studen
ților din Asia, Africa și Ame
rica Latină, care, în condiții 
specifice, deosebit de grele, 
luptă pentru libertate, inde
pendență, pentru dezvoltarea 
economică și socială ; susține 
lupta acestora împotriva sub
dezvoltării, a foamei și anal
fabetismului pentru valorifi
carea deplină a resurselor 
materiale Și umane, eforturile 
tuturor forțelor progresiste 
din aceste țări în vederea con

solidării politice și economice, 
a independenței naționale ;

EXPRIMA sprijinul și so
lidaritatea activă cu lupta 
mișcărilor de eliberare din 
Angola, Mozambic, Guineea- 
Bissau, împotriva colonialis
mului portughez, pentru do- 
bîndirea libertății și indepen
denței naționale, a popoarelor 
din Africa de Sud, Namibia, 
Zimbabwe, împotriva politicii 
de apartheid, a discriminării 
lnr T'fîcialfi •

CONDAMNĂ actele de te
roare și acțiunile represive 
din Republica Dominicană, a- 
sasinatele și represiunile din 
Guatemala, Haiti și din alte 
țări ale Americii Latine și a- 
firmă simpatia și solidaritatea 
cu lupta forțelor revoluțio
nare, progresiste și democra
tice din Chile, Bolivia, Peru, 
din celelalte țări, de pe con
tinentul latino-american, pen
tru înfăptuirea unor adînci 
prefaqeri pe plan social, poli
tic, economic, pentru asigura
rea deplinei independențe na
ționale ;

ÎȘI AFIRMA solidaritatea 
cu lupta poporului și tinerilor 
din Coreea de sud, ȘI SE 
PRONUNȚĂ pentru retrage
rea trupelor S.U.A. din Co
reea, asigurîndu-se poporului 
coreean posibilitatea de a-și 
realiza singur, pe cale pașni
că, aspirația spre unificarea 
patriei ;

Cu privire la securitatea europeană
Cel de-al IX-lea Congres al 

Uniunii Tineretului Comunist 
din Republica Socialistă Ro
mânia, 18—22 februarie 1971 :

CONSIDERA că realizarea 
securității europene este un 
deziderat major care cores
punde intereselor tuturor po
poarelor de pe continentul 
nostru, ale întregii omeniri, 
cauzei păcii și securității in
ternaționale ;

ÎȘI EXPRIMA profunda sa
tisfacție că cercuri largi ale 
opiniei publice, forțe sociale și 
politice tot mai diverse, gu
verne, state, partide, parla
mente, organizații politice și 
obștești, printre care nume
roase mișcări de tineret acțio
nează pentru însănătoșirea 
atmosferei pe continentul eu
ropean, pentru destindere, 
cooperare, relații de bună ve
cinătate, pentru un climat 
de pace și securitate în Eu
ropa ;

APRECIAZĂ că realizarea 
securității europene impune 
îmbunătățirea pe toate planu
rile a relațiilor dintre statele 
europene, pe baza respectării 
principiilor independenței și 
suveranității naționale, egali
tății în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne și a- 
vantajului reciproc, reclamă 
un sistem de angajamente 
clare, ferme din partea tutu
ror statelor, precum și de mă
suri concrete care să ofere 
fiecărui stat garanția deplină 
că se află la adăpost de orice 
primejdie de agresiune sau de 
orice alte acte de folosire a 
forței și de amenințare cu 
forța, să asigure dezvoltarea ' 
lor pașnică într-un climat de 
destindere, înțelegere și co
laborare ;

SUSȚINE acțiunile avînd 
drept scop eliminarea rămăși
țelor celui de-al doilea război 
mondial și a perioadei războ
iului rece, recunoașterea in
violabilității frontierelor, re
cunoașterea R.D.G. ca stat so-

Cu privire la
Cel de-al IX-lea Congres al 

Uniunii Tineretului Comu
nist din Republica .Socialistă 
România, 18—22 februarie 
1971 ;

CONSIDERĂ că în lupta 
forțelor revoluționare și pro
gresiste, dezarmarea generală 
și totală este unul din obiec
tivele sale cele mai nobile, o 
problemă majoră a epocii 
noastre, care preocupă în mod 
profund întreaga omenire și 
care unește în acțiune și luptă 
largi cercuri politice și socia
le, puternice detașamente ale 
opiniei publice mondiale, ale 
tinerei generații ;

CONSTATA că cu toate 
progresele înregistrate în a- 
ceastă direcție, cercurile im
perialiste, reacționare și mili
tariste promovează o politică 
de intensificare a cursei înar
mărilor care a ajuns în ulti
mii ani la ritmuri și propor
ții fără seamăn în istoria o- 
menirii, că în lume s-au acu
mulat uriașe stocuri de arme 
și în special arme nucleare, de 
nimicire în masă, care consti
tuie o grea povară pentru po
poare și o amenințare pentru 
pacea și securitatea lumii, un 
grav pericol pentru soarta 
umanității;

REAFIRMĂ sentimente de 
caldă simpatie și solidaritate 
cu lupta forțelor revoluțio
nare, patriotice și progresiste 
din Spania, pentru drepturi și 
libertăți democratice, împotri
va represiunilor, a înscenări
lor judiciare, de tipul celei de 
la Burgos ; sprijină lupta for
țelor progresiste și democra
tice din Porțugaiia, Grecia 
pentru respectarea libertăți
lor fundamentale și înfăptui
rea aspirațiilor legitime ale a- 
cestor popoare de libertate, 
democrație și progres social ;

EXPRIMA calda simpatie 
față de tînăra militantă de 
culoare, Angela Davies din 
S.U.A., dezaprobă măsurile 
arbitrare luate împotriva a- 
cesteia și cere cu hotărîre în
cetarea tuturor înscenărilor 
judiciare și eliberarea ime
diată a curajoasei luptătoare.

FACE APEL la toate for
țele antiimperialiste, la tine
retul revoluționar și progre
sist de a se uni tot mai mult 
împotriva oricăror acțiuni re
presive față de forțele popu
lare, democratice și patriotice, 
pentru a întări frontul de lup
tă împotriva imperialismului, 
colonialismului, neocolonialis
mului și rasismului, pentru li
bertate și independență na
țională.

București, 22 februarie 1971.

cialist suveran și independent, 
existența celor două state ger
mane, promovarea unor rela
ții normale cu acestea, adtni- 
terea lor la Organizația Na
țiunilor Unite și alte organi
zații internaționale, partici
parea acestora la viața poli
tică europeană și internațio
nală ;

SALUTA ȘI SUSȚINE ac
țiunile tineretului și studenți
lor, ale organizațiilor acesto
ra, care luptă alături de ce
lelalte forțe progresiste, pen
tru desființarea blocurilor și 
bazelor militare, retragerea 
trupelor de pe teritoriile altor 
state în limitele frontierelor 
lor naționale ;

SPRIJINĂ politica activă, 
perseverentă a partidului și 
guvernului nostru care, ală
turi de celelalte țări socialiste, 
de statele iubitoare de pace, 
acționează hotărît pe calea 
destinderii și securității euro
pene, pentru organizarea Con
ferinței general-europene con
sacrată securității și cooperă
rii în Europa ;

AFIRMĂ necesitatea de a 
se trece neîntîrziat la măsuri 
și acțiuni concrete care să 
ducă la contacte multiple în
tre toate statele interesate în 
vederea pregătirii și organiză
rii acestei conferințe, pentru 
instaurarea relațiilor de bună 
vecinătate și înțelegere pe 
plan european, bazate pe sti
mă, respect și încredere re
ciprocă, pentru înfăptuirea 
destinderii, securității și co
laborării în Europa și în lume;

MANDATEAZĂ Comitetul 
Central al U.T.C. și Consiliul 
U.A.S.R. să manifeste în con
tinuare un rol activ în spri
jinirea și organizarea unor ac
țiuni largi ale tineretului și 
studenților în vederea realiză
rii unui climat de’xjestindere, 
progres, pace și securitate pe 
continentul european.

București, 22 februarie 1971

dezarmare
t

CONSIDERĂ că tînăra ge
nerație este profund intere
sată în înfăptuirea dezarmă
rii generale, fapt care ar ac
celera dezvoltarea națiunilor, 
ar exercita o influență pozi
tivă asupra progresului eco
nomic și social, asupra nivelu
lui de viață al popoarelor, al 
pregătirii și formării tinerei 
generații, ar elibera omenirea 
de pericolul și coșmarul răz
boiului ;

SALUTĂ ȘI SPRIJINĂ ac
tiv propunerile și eforturile 
consecvente ale țării noastre 
pentru a se întreprinde mă
suri concrete în direcția de
zarmării generale și în primul 
rînd a celei nucleare ;

SE PRONUNȚA pentru in
terzicerea folosirii armelor 
nucleare, reducerea armamen
telor nucleare și distrugerea 
stocurilor existente, limitarea 
și eliminarea mijloacelor de 
transportare la țintă a arme
lor nucleare, pentru îngheța
rea și reducerea bugetelor mi
litare ale tuturor statelor, 
crearea de zone denucleari- 
zate în Balcani și diferite alte 
zone ale lumii ; consideră că 
lichidarea blocurilor și baze
lor militare, retragerea trupe
lor străine în limitele fron

tierelor lor naționale se im
pun ca măsuri importante pe 
calea dezarmării ;

CONSIDERĂ că este impe
rios necesar să se treacă de la 
declarații la fapte, la acțiuni 
concrete, să se sprijine orice 
pas pe calea opririi cursei 
înarmărilor, să se treacă la 
m'ăsuri practice și eficiente 
care să ducă la dezarmarea 
generală și în primul rînd la 
dezarmarea nucleară ;

APRECIAZĂ că un rol de 
seamă, în această direcție, îi 
revine și Organizației Națiu
nilor Unite, care este chemată 
să-și intensifice eforturile în 
vederea angajării unui dialog 
constructiv, a unor măsuri 
eficace și tratative concrete 
între state privind dezarma
rea generală. Pentru atinge-

Cu privire la mișcarea internațională 
de tineret și studenți

Cel de-al IX-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Comunist 
din Republica Socialistă 
România, 18—22 februarie 
1971 :

CONSTATA că în zilele 
noastre, în direcția dezvoltării 
progresiste a lumii contempo
rane acționează forțe uriașe, 
țările socialiste, clasa munci
toare internațională, mișcarea 
comunistă, mișcarea dă elibe
rare națională, tinerele state 
independente, țărănimea, inte
lectualitatea, tineretul și stu
denții, organizațiile de femei, 
categorii sociale de cele mai 
diverse orientări politice, filo
zofice și religioase ; că în con
dițiile actuale, cînd se desfă
șoară o revoluție tehnică și 
științifică fără precedent, cînd 
detașamente tot mai largi ale 
tineretului pătrund în activi
tatea producției materiale, tî
năra generație, confruntată 
nemijlocit cu marile probleme 
ale contemporaneității, a de
venit o puternică forță a pro
gresului. o prezență activă, di
namică în viața social-politică 
a lumii ;

CONSIDERA că deși prin 
concepțiile politice și poziția 
lor tinerii, studenții aparțin 
unor categorii sociale diferite, 
tînăra generație este vital in
teresată în victoria luptei îm
potriva politicii de forță, do
minație și agresiune, în solu
ționarea unor probleme socia
le arzătoare, ceea ce face po
sibilă și necesară realizarea u- 
nității de acțiune în lupta co
mună pentru realizarea aspi
rațiilor popoarelor, de liber
tate și progres, a intereselor, 
drepturilor și revendicărilor 
legitime ale tinerei generații, 
împotriva asupririi și exploa
tării, pentru statornicirea unui 
climat de pace și securitate în 
lume :

SALUTA ȘI SPRIJINĂ pro
cesul de radicalizare și activi
zare politică a mișcării de ti
neret și studenți, participarea 
sa tot mai viguroasă la viața 
și lupta politică, socială, la în
făptuirea idealurilor de liber
tate și prosperitate ale întregii 
omeniri, la transformarea re
voluționară a societății și do
rința tinerilor și studenților 
de a se integra în lupta clasei 
muncitoare, a forțelor înain
tate ale societății, pentru a 
avea o perspectivă clară asu
pra căilor dezvoltării revolu
ționare a societății și realiză
rii aspirațiilor lor vitale ;

EXPRIMA solidaritatea ti
neretului și studenților români 
cu lupta tinerei generații de 
pretutindeni pentru apărarea 
drepturilor și satisfacerea re
vendicărilor sale legitime : 
dreptul la muncă, la odihnă, 
la învățătură, democratizarea 
și modernizarea învățămîntu- 
lui, dreptul la asigurarea con
dițiilor necesare dezvoltării 
aptitudinilor fizice și intelec
tuale ale tinerilor, dreptul la 
asociere, libertatea întruniri
lor, a mitingurilor și demons
trațiilor, inviolabilitatea per
soanei, cu lupta tineretului și 
studenților împotriva capita
lismului, a inegalității, a ex
ploatării și asupririi, a discri
minărilor rasiale, pentru liber
tate și democrație, împotriva 
imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului. pen
tru pace și progres social ;

TRANSMITE mesajul său 
înflăcărat de prietenie și soli
daritate tinerilor, organizații
lor de tineret și studenți din 
toate țările socialiste, organi
zațiilor comuniste și revolu
ționare de tineret, mișcărilor 
de eliberare națională, tuturor 
forțelor care participă activ la 
lupta pentru transformări în
noitoare în societate, pentru 
libertatea și independența po
poarelor, împotriva politicii de 
dictat, agresiune și înrobire, 
pentru o lume fără războaie, 
bazată pe justiție și echitate 
socială, pe respectarea dreptu
lui sacru al fiecărui popor, 
de a-și hotărî singur soarta, 
fără imixtiuni din afară ; 

rea acestui țel este de o mare 
însemnătate realizarea uni
versalității O.N.U., ceea ce 
presupune restabilirea drep
turilor legitime ale R. P. Chi
neze la Națiunile Unite și ad
miterea de noi state in acest 
for internațional ;

CHEAMA tineretul progre
sist de pretutindeni, forțele 
iubitoare de pace să-și ridice 
cu mai multă hotărîre glasul 
și să întreprindă ample ac
țiuni pentru a obliga guver
nele să treacă în mod concret 
la realizarea dezarmării și în 
primul rînd a dezarmării ato
mice, să-și unească forțele 
pentru a înfăptui acest obiec
tiv major al contemporanei
tății. *
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MANDATEAZĂ Comitetul 
Central al U.T.C. și Consiliul 
U.A.S.R. să aibă în continuare 
un rol activ în dezvoltarea co
laborării cu organizațiile de 
tineret și studenți din toate ță
rile socialiste, in stabilirea și 
intensificarea legăturilor de 
prietenie, cooperare și solida
ritate cu mișcările revoluțio
nare, democratice și progresis
te ale tinerei generații din în
treaga lume, să acționeze cu 
perseverență și în mod con
structiv în cadrul Federației 
Mondiale a Tineretului Demo
crat și Uniunii Internaționale 
a Studenților pentru întărirea 
și lărgirea relațiilor de co
laborare, să stimuleze contac
tele și cooperarea cu diferite 
organizații internaționale de 
tineret și studențești, pe baza 
aspirațiilor și obiectivelor fun
damentale comune, să milite
ze pentru făurirea și consoli
darea unității de acțiune a ti
neretului și studenților de pre
tutindeni. de diferite convin
geri politice, filozofice sau re
ligioase, pe platforma largă a 
luptei pentru apărarea intere
selor vitale și satisfacerea re
vendicărilor lor legitime, pen
tru libertate și independență 
națională, împotriva imperia
lismului, colonialismului și 
neocolonialismului, a exploa
tării și asupririi sociale și na
ționale, a discriminărilor ra
siale, a politicii de dictat, a- 
gresiune și înrobire a popoa
relor. pentru pace, democrație 
și progres social.
București, 22 februarie 1971

Recepție in 
la lucrările

Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist a oferit 
luni seara o recepție în onoa
rea delegațiilor de peste ho
tare, care au participat la lu
crările Congresului al IX-lea 
al U.T.C.

Au luat parte tovarășii Paul

Primirea la C.C. al U.T.C. a unor

Luni după-amiază, președin
tele F.M.T.D., Angelo Oliva, și 
delegațiile Tineretului Comu
nist din Argentina, Tineretului 
Socialist (Flamand) din Bel
gia, Tineretului Comunist din 
Brazilia, Tineretului Comunist 
din Columbia, Tineretului Li
ber German din R. D. Ger
mană, Tinerilor Socialiști ai

ȘEDINȚA DE ÎNCHIDERE
(Urinare din pag. I)

hotare, care au participat la lu
crările Congresului.

La deschiderea ședinței s-a 
adus la cunoștința Congresului 
că in prima sa ședință plenară. 
Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist a ales Bi
roul format din 25 de membri, 
pe cei 8 membri supleanti. pre
cum și secretarii C.C. al U.T.C. 
Prim-secretar al C.C. al U.T.C. 
a fost ales tovarășul Dan Mar
țian.

Președinte al Comisiei Cen
trale de Cenzori a fost ales to
varășul Nicolae Ungureanu.

Intr-o atmosferă de vibrant 
entuziasm. Congresul a hotărît 
să adreseze o scrisoare Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Textul scrisorii este 
aprobat cu puternice și înde
lungate aplauze și urale. Dele
gații și invitații ovaționează 
minute în șir pentru Partidul

NOTĂ

Amendamente ce se propun a fi aduse 
proiectului de Statut al 

Uniunii Tineretului Comunist
prezentate de tovarășul

în cursul după-amiezii de 
sîmbătă Comisia pentru sta
tut, problemele muncii orga
nizatorice și ale vieții de or
ganizație a dezbătut pe larg 
textul proiectului de Statut al 
Uniunii Tineretului Comu
nist.

Din dezbaterile care au avut 
loc în cadrul comisiei a re
zultat părerea unanimă că 
proiectul de Statut, în forma 
în care a fost difuzat delega- 
ților la Congres, reflectă în 
mod corespunzător caracterul, 
scopul, obiectivele și sarcinile 
ce revin Uniunii Tineretului 
Comunist în etapa actuală, 
cuprinde principiile și nor
mele de bază ale organizării 
și activității U.T.C. Totodată, 
participanții la discuții în ca
drul comisiei au făcut nume
roase propuneri și sugestii în 
legătură cu proiectul de Sta
tut. Cele mai multe propuneri 
se referă la precizarea unor 
detalii și modalități de apli
care a prevederilor statutare, 
care au fost reținute și vor fi 
reglementate prin instrucțiuni 
ale Comitetului Central. Au 
rezultat însă și cîteva obser
vații pe baza cărora comisia 
propune următoarele amenda
mente la textul proiectului de 
Statut :

1. — Aliniatul 2 din arti
colul 1 al primului capitol din 
Statut să fie completat cu ur
mătoarea prevedere : „Uniu
nea Tineretului Comunist ini
țiază proiecte de acte legisla
tive în probleme care privesc 
tineretul".

Cu această completare, pa
ragraful 2 din articolul 1 al 
Statutului ar avea următorul 
conținut :

„Uniunea Tineretului Co
munist se ocupă de studierea 
și rezolvarea problemelor eco
nomice și sociale ale tineretu
lui, conlucrînd cu sindicatele, 
organele economice și admi
nistrative, cu alte organizații 
obștești, .inițiază proiecte de 
acte legislative în probleme 
care privesc tineretul ; U.T.C. 
participă activ la exercitarea 
controlului obștesc în unită
țile de deservire socială, des
fășoară o susținută activitate 
educativă pentru întărirea 
spiritului gospodăresc, a grijii 
pentru întreținerea căminelor 
și internatelor, a cantinelor și

onoarea delegațiilor participante
Congresului al IX-lea al U.T.C.

Niculescu-Mizil,1 membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ion Iliescu, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Dan Marțian, prim- 
secretar al Comitetului- Central

participante la Congres
Partidului Social-Democrat 
din R. F. a Germaniei, Uniu
nii Tineretului Iugoslav, Co
mitetului de cooperare al or
ganizațiilor de tineret din R.P. 
Polonă, Uniunii Tineretului 
Democrat -din Somalia, Uniu
nii Tineretului din Sudan și 
Tineretul Uniunii Poporului

Comunist Român și Comitetul 
său Central, in frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu. Se 
scandează „P.C.R., P.C.R.",
„P.C.R.-Ceaușescu". „Ceaușescu 
și poporul", „Ceaușescu — tine
ret".

Lucrările Congresului iau sfîr- 
șit într-o atmosferă de înălțător 
patriotism. Din mii de piepturi 
tinere răsună imnurile „Trei cu
lori" și „Sub steagul partidului". 
Delegații de tineri — muncitori, 
țărani, elevi, studenți, militari — 
alcătuind o gardă de onoare, pă
răsesc sala Congresului, purtind 
drapelele Republicii Socialiste 
România, Partidului Comunist 
Român și Uniunii Tineretului 
Comunist, sub a căror simbo
lică prezență, timp de cinci 
zile, reprezentanții celor a- 
proape două milioane și jumă
tate de uteciști din patria noa
stră au exprimat, în deplină 
unanimitate, hotărîrea de ne
strămutat a tinerei generații 
de a participa cu toate forțele, 
cu tot entuziasmul și capaci
tatea sa creatoare la înfăptui-

NICOLAE UNGUREANU

altor unități destinate tinere
tului, pentru apărarea și dez
voltarea avuției obștești".

2. — Aliniatul „a" din ca
drul articolului 7, capitolul TI 
să fie completat cu următoa
rea prevedere : „Membrii or
ganelor de conducere care 
nu-și îndeplinesc mandatul 
încredințat, pot fi revocați de 
plenarele comitetelor respec
tive, cu acordul organizațiilor 
U.T.C. din care aceștia fac 
parte".

Cu această completare, ali
niatul „a“ din cadrul artico
lului 7 ar avea următorul con
ținut :

a) toate organele de condu
cere ale U.T.C. de jos și pină 
sus se aleg ; organizatorii de 
grupă, birourile și comitetele 
organizațiilor U.T.C. se aleg 
prin vot deschis ; comitetele 
orășenești, municipale, jude
țene și Comitetul Central se 
aleg prin vot secret. Membrii 
organelor de conducere care 
nu-și îndeplinesc mandatul 
încredințat pot fi revocați de 
plenarele comitetelor respec
tive, cu acordul organizațiilor 
U.T.C. din care aceștia fac 
parte" ;

3- — în cadrul aliniatului 
„b“ din articolul 7, prevede- 
derea „candidații pentru or
ganele superioare se discută 
de către organizațiile U.T.C. 
din care aceștia fac parte", 
să fie'reformulată în felul ur
mător : „Desemnarea candi- 
daților pentru organele su
perioare se face cu acordul 
organizațiilor U.T.C. din care 
fac parte uteciștii respectivi".

4. — Articolul 19 din ca
drul capitolului VIII să fie 
completat cu următoarea 
prevedere : „Drapele pro
prii pot avea și organizațiile 
județene, municipale, orășe
nești, comunale, precum și 
organizațiile U.T.C. constitui
te la nivelul unităților".

5. — Din dezbaterile asu
pra proiectului de statut au 
rezultat și unele propuneri d« 
îmbunătățire a redactării.

Comisia propune congresu
lui să aprobe proiectul de 
statut cu amendamentele 
prezentate și să dea mandat 
Comitetului Central să aducă 
îmbunătățirile de redactare 
propuse.

București, 21 februarie 1971 

al Uniunii Tineretului Comu
nist, secretari și membri ai 
biroului Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist.

Recepția s-a 
tr-o atmosferă 
tenească.

delegații

desfășurat în- 
cordială, prie-

(Agerpres)

African din Zimbabwe 
(Z.A.P.U.) care au luat parte 
la lucrările celui de-al IX-lea 
Congres al U.T.C., au fost pri
mite la C.C. al U.T.C.

Convorbirile care au avut 
loc s-au desfășurat într-o at
mosferă cordială, de caldă 
prietenie.

rea mărețelor idealuri ale 
României socialiste.

In sală răsună imnul clasei 
muncitoare — „Internaționala". 
Se scandează lozinci pentru 
triumful socialismului în lume, 
pentru pace și prietenie intre 
toate popoarele.

Tuturor delegaților și invita- 
ților li se adresează, din partea 
noului Comitet Central, cele 
mai calde urări de fericire, să
nătate și succese în înfăptuirea 
hotărîrilor celui de al IX-lea 
Congres al Uniunii Tineretu
lui Comunist.

Minute în șir se ovaționează 
entuziast pentru Partidul Co
munist Român și secretarul său 
general, pentru patria noastră 
Republica Socialistă România. 
Entuziasmul vibrant și elanul 
tinereții — exprimă încă o dată 
adeziunea fermă a întregului 
nostru tineret la politica mar- 
xist-leninistă a partidului no
stru. politică închinată ridicării 
României pe culmile civiliza
ției și progresului.

(Agerpres)
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Luni la amiază, a plecat la 
Moscova tovarășul Gheorghe 
Rădulescu. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, 
președintele în funcțiune al 
Comitetului Executiv al Consi
liului de Ajutor Economic Re
ciproc. pentru a participa la 
lucrările celei de-a 51-a șe- 
•dinte a Comitetului Executiv 
C.A.E.R.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, erau prezenți tova
rășii Janos Fazekas, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri. Cornel Burtică, mi
nistrul comerțului . exterior, 
Petru Burlacu, adjunct al mi- 
strului afacerilor externe, Gri- 
gore Bârgăoanu, vicepreședin
te al Comisiei guvernamenta
le de colaborare și cooperare 
economică și tehnică, și alte 
persoane oficiale.

( Au fost de față A. V. Ba
sov, ambasadorul Uniunii. So
vietice la București, și membri 
ai ambasadei.

amiază a părăsit 
delegația guverna- 
Republicii Populare 
condusă de Pai

prilej, între cele 
s-au purtat trata- 

fost semnate acor
de

Luni la 
Capitala 
mentală a 
Chineze, 
Sian-ko, ministrul comerțului 
exterior, care, la invitația mi
nistrului comerțului exterior 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a făcut o vizită în țara 
noastră.

Cu acest 
două părți 
tive și au 
duri privind schimburile 
mărfuri pe anul 1971, precum 
și pe perioada 1972—1975.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, delegația a fost salu
tată de Cornel Burtică, minis
trul comerțului exterior,. de 
membri ai conducerii Ministe
rului Industriei Construcțiilor 
de Mașini și Ministerului Co
merțului Exterior, de alte 
soane oficiale.

Au fost prezenți Cian 
fun, ambasadorul R. P.
neze la București, și membri 
ai ambasadei.

per-

Hai-
Chi-

• IN CADRUL concursului 
atletic de sală de la Sofia (or
ganizat de-Federația internați»* * 
nală a. sportului. „ universitar), 
sportivul român Dinu Piștalu a 
cîștigat proba de săritură cu 
prăjina cu 4,30 m. Pe locul doi, 
cu același rezultat (4,80 m), s-a 
clasat concurentul sovietic Ghe- 
nadi Gusev. Proba de triplusalt 
a fost cîștigată de iugoslavul 
Milan Spasoevici cu 15.60 m, 
urmat de atleții români Eremia 
Rotaru — 15,48 și Crăciun Corbu

Corul „Madrigal" s-a înapoiat 
din R. D. Germană, unde a 
participat la cea de-a III-a Bie
nală de muzică contemporană 
de la Berlin. Această manifesta
re, în cadrul căreia au fost inter
pretate lucrări aparținînd unui 
număr de 200 de compozitori, 
a reunit formații muzicale de 
renume, printre care Orchestra 
de cameră din Moscova, Orches
tra „Gewandhaus" din Leipzig, 
Cvartetul „Smetana" din Praga, 
Orchestra Radioteleviziunii din 
Polonia, Filarmonioa de stat din 
Sofia, o formație de suflători din 
Norvegia.

Referindu-se la acest turneu, 
muzicologul Viorel Cosma, care 
a însoțit formația noastră în 
R. D. Germană, a declarat unui 
redactor al „Agerpres" : ,.Parti
cipând la Bienala de la Berlin, 
eonii „Madrigal" și-a adugat un 
nou succes de prestigiu la cele 
obținute 1 ' 
este întru 
deoarece 
frunte cu 
Constantin, 
acest prilej, Premiul criticii mu
zicale al Uniunii Compozitorilor

7—6, 1—6, 7—6. 6—0 pe compa
triotul său Cliff Richey. De re
marcat că în semifinale, Grae- 
bper cîștigase în fața învingăto
rului de anul trecut românul 
Ille Nfistase. Este pentru a doua 
oară cînd Richey pierde în finala 
acestei competiții. Anul trecut, 
el a fost învins de Năstase, iar 
acum a cedat la mare luptă lui 
Graebner. După meci, Richey a 
declarat ziariștilor că oboseala 
și-a spus cuvîntul. Proba de 
dublu a fost cîștigatp dț,.cuplul 
Graebner (S.U.Ă.)-Koch' (Brazi
lia), învingător cu 6—3, 4—6, 7—6 
în fața spaniolilor Gjșbert și 
Orantes.

rugbi
Italiei și Marocului, 
pentru .
F.I.R.A. Rugbiștii marocani au 
obținut o surprinzătoare victorie 
cu scorul de 8—6 (3—3). Partida 
a fost condusă de arbitrul ro
mân' Teodor Viting.

• CU PRILEJUL unui concurs 
de haltere desfășurat la Odessa, 
sportivul sovietic Pavel Pervu- 
șin a stabilit un nou record 
mondial la stilul „smuls" — ca
tegoria grea (pînă la 110 kg) cu 
performanța de 168 kg. Vechiul 
record era de 166 kg și aparți
nea campionului finlandez Kan- 
gasniemi.

• PROBA masculină de sla
lom uriaș din cadrul concursu
lui internațional de schi de la 
Sugarleaf- (S.U.A.) a fost cîști
gată de sportivul italian Gustavo 
Thoeni cronometrat în cele două 
manșe cu timpul total de 
2'57"59/100 (l'30"96/100) plus
l'26"63/100 Pe locul secund s-a 
clasat elvețianul Edmund Brug- 
gman — 2'57"81/100, urmat de 
francezul Henri Duvillard — 3'

(orele 15;

ACȚIUNE ; 
(orele 15,30;

ru- 
_____ ._ . (orele 915; 11,30; 
13,45: 16; 18.15; 20,30). Tomis (orele 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15: 20 30). Fla
mura (orele 9; 11,15; 13,30; 15; 
18.15; 20,30).

VARA DE ALTĂDATĂ ■ rulea
ză la Laromet (orele 15 30; 17,30; 
19,30).

SEMNALE PE DRUM : rulează 
la Progresul (orele 15,30; 18; 20).

CÎNTECELE MĂRII : rulează la 
Bucegi (orele 16: 18,15; 20,30).

STĂPÎN PE SITUAȚIE : rulează 
la Buzești (orele 15,30; 18; 20,30).

VAGABONDUL : rulează la Pa
cea (orele 9; 12,30: 16; 19,30), Ra
hova (orele 9; 12.30; 16; 19,30).

CĂLĂTORIE ÎN JURUL CRA
NIULUI MEU : rulează la Viitorul 
(ora 21).

ȘARADA : rulează la Viitorul 
(orele 15; 17; 19).

STRĂINII : rulează la Lira ta
rele 15.30; 18: 20,15).

URSUL ȘI PĂPUȘA : rulează

— 15,08 m. Cursa masculină de
400 m plat s-a încheiat cu victo
ria sprinterului sovietic Alek
sandr Bratcikov cronometrat in 
48"l/10. Atletul român Gheorghe 
Petronius a ocupat locul trei cu 
48"9/10. Alte rezultate : 400 m 
feminin: Natalia Cestiakova
(U.R.S.S.) — 56'1/10 ; 800 m femi
nin : Svetla Zlateva (Bulgaria) 
—2'10"4/10 ; aruncarea greutății 
masculin : Okrohidze (U.R.S.S.)
— 17,61 m.

• SELECȚIONATA masculină 
de handbal a României și-a în
ceput turneul în țările nordice 
jucînd la Malmoe cu reprezen
tativă Suediei. Handbaliștii sue
dezi au obținut victoria cu sco
rul de 16—9 (6—4).

• ECHIPA de fotbal Politeh
nica Iași și-a continuat turneul 
în Republica Arabă Unită ju
cînd cu formația Alexandria 
Union Club. Meciul s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate ; 
0—0. Miercuri, fotbaliștii români 
vor întîlni, la Cairo, reprezen
tativa R.A.U.

a TENISMANUL american 
Clark Graebner a cîștigat proba 
de simplu din cadrul campiona
telor internaționale de tenis pe 
teren acoperit ale S.U.A. desfă
șurate la Salisbury. în finală, 
Graebner l-a învins cu 2—6.

fâneina
MIHAI VITEAZUL • rulează la 

Patria (orele 10; 15; 19,30)
ORA SCORPIONULUI : rulează 

la Lumina (orele 9,30; 12; 14,30; 
17.30; 20.15).

ÎNGERII NEGRI : rulează la 
Festival (orele 8 30; 11,30; 14,30; 
17.30; 20.30).

STRADA LĂTURALNICĂ ru
lează la Central (orele 11.30; 13,45; 
16: 18.15; 20,30).

INCINERATORUL : rulează la 
Central (ora 9,15).

ROMEO ȘI JULIETA : rulează 
la Capitol (orele 8 45; 11,45; 14.45; 
18; 21).

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

AMBASADOR AL UNIUNII SO
VIETICE : rulează la înfrățirea 
(ora 20.15).

Z : rulează la înfrățirea (orele

_____ SICILIENILOR : ru
la Luceafărul (orele 8,45;

13 45; 16.15: 18 45: 21.15). BuCU- 
(orele 8.30; 11: 13.30: 16;

21), Favorit (orele 10; 12,30; 
18; 20 30), Modern (orele 8,30;

15.30: 18).
CLANUL 

lează 
11.15: 
rești 
18.30; 
15,30: ... . 
11: 13.30; 16: 18,30: 21).

CIRC FĂRĂ FRONTIERE : ru
lează la Titnnuri Noi (orele 9,15— 
17.15 ta continuare) : Program de 
filme documentare 
20.45).

'■|. TRIPLĂ VERIFICARE : rulează 
la Unirea (orele 15.30: 18 20 15).

BĂIEȚI * “ ’ '
rulează

(orele 19;

BUNI. BĂIEȚI RĂI: 
la Grivița (orele 9,30;

Delegația eoonomică a Repu
blicii Algeriene Democratice și 
Populare, condusă de Layacni 
Yaker, ministrul comerțului, a 
avut luni dimineața o întrevede
re la Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, cu ministrul 
loan Avram, în timpul căreia au 
fost discutate probleme legate de 
colaborarea și cooperarea româ- 
no-algeriană în acest domeniu.

în cursul aceleiași zile, mem
brii delegației economice algerie
ne au vizitat Fabrica de mașini- 
unelte și agregate București.

O delegație de specialiști din 
Ministerul Energiei Electrice,, 
condusă de Cristinel Vîlciu, ad
junct al ministrului, a plecat luni 
dimineața în Iran, pentru a parti
cipa la ședința Subcomisiei pen
tru industria energetică din ca
drul Comisiei mixte ministeriale 
pentru cooperare economică și 
tehnico-științifică între România 
și Iran. 

pînă acum. Afirmația 
i totul fundamentată, 

„Madrigalului", în 
i dirijorul său Marin 

i-a fost atribuit, cu

• NUMEROȘI spectatori, au 
urmărit la Neapole meciul de 
rugbi dintre reprezentativele 

contînd 
„Cupa Națiunilor" —

11,30; 13.30; 16; 18,15; 20.30) Melo
dia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20.45), Gloria (orele 9; 11,15: 13,30; 
16: 18,15; 20,30).

UN ITALIAN ÎN AMERICA : 
rulează la Feroviar (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18.15; 20.30) Victoria (ore
le 9; 11,15: 13.30: 16; 18.30; 20.45),
Excelsior (orele 9.15; 11,30; 13,45;
16; 18.15; 20,30).

ULTIMUL SAMURAI : rulează 
la Aurora (orele 9 30; 12; 15,15;
17.45; 20.15).

PE LUCIUL GHEȚII : rulează 
la Dacia (orele 8,45—20.30 în conti
nuare), Moșilor 
19- 21).

B.D. INTRĂ ÎN 
lează la Ferentari 
20,15).

CINCI 
lează la

17;

ru- 
18;

PENTRU INFERN : 
Volga

din R. D. Germană. Acest pre
miu onorează pe membrii an
samblului ca și pe conducătorul 
său. în fața unei săli pline pînă 
la ultimul loc, membrii corului 
au interpretat un program difi
cil, iar la aplauzele insistente 
ale publicului ei âu susținut a- 
proape încă un recital de madri
gale. Succesul este în același 
timp și al creației muzicale ro
mânești, programul fiind alcătuit 
numai din lucrări de muzică con
temporană ale compozitorilor 
noștri și aproape toate prime au
diții în R. D. Germană. Tot
odată. prezența la cea de-a III-a 
Bienală de muzică contempora
nă a însemnat pentru „Madri
gal" și un jubileu : al 25-lea 
turneu pe care îl întreprinde 
peste hotare, de la înființarea sa.

Programele turistice din 
acest an, definitivate de curînd 
la A.C.R., se anunță a fi de
osebit de bogate. Ele cuprind 
vizitarea unor zone de un 
mare pitoresc, muzee, monu
mente istorice și de artă, pre
cum și participarea la o serie 
de manifestări culturale și 
sportive. Astfel, în luna mai 
se va desfășura o excursie au
tomobilistică la Praga, cu oca
zia meciului de fotbal dintre 
selecționatele României și 
Cehoslovaciei. Programul ex
cursiei mai cuprinde vizitarea 
unw mari orașe : Bratislava. 
Brno, Praga, Budapesta, a 
unor muzee, castele și monu
mente. Anul acesta, A.C.R. a 
inițiat, pe lîngă asemenea ex
cursii colective în caravană, 
drumeții individuale pentru 
turiștii din întreaga țară. Or
ganizarea acestui nou gen de 
excursii, cu servicii, se face 
la cerere, pe baza unui pro
gram dinainte stabilit de fie
care solicitant, cuprinzînd, 
după dorință, pensiune sau de- 
mipensiune, cazare la diferite 
categorii de hoteluri etc. 
Pe baza unor înțelegeri în
tre A.C.R. și diverse autoclu- 
buri, în Cehoslovacia și Bulga
ria se pot solicita și servicii în 
numerar pe baza comenzii ini
țiale. In această situație, tu
riștii pot pleca în țările res
pective fără a aștepta confir
marea serviciilor de către par
tenerul A.C.R.-ului.

(Agerpres)

și austriacul David Zwilling — 
3'01"27/100.

în clasamentul individual al 
,Cupei Mondiale" conduce Gus
tavo Thoeni cu 140 puncte, ur
mat de Patrick Rusell și Henri 
Duvillard (ambii Franța) cu 125 
puncte_ fiecare, Jean Noel Au- 

107 puncte etc. 
pe 
cu

gert (Franța) 
în clasamentul pe națiuni, 
primul loc se află Franța 
1219 puncte, urmată de Aus
tria — 717 puncte, Elveția — 378 
puncte, S.U.A. — 258 puncte, 
Italia — 211 puncte, R. F. a Ger
maniei — 174 puncte etc.

pa-
127 

vor 
de

e INCEPIND de astăzi, pe 
tinoarul artificial din Lyon, 
de sportivi și sportive își 
disputa titlurile mondiale 
patinaj artistic. Pe lista patina
toarelor care candidează la me
dalii figurează 24 de sportive 
în frunte cu principalele prota
goniste : austriaca Beatrix
Schuba, americancele Janet 
Lynn, Julie Holmes și canadia
na Karen Agnussen. Pe lista 
concurenților figurează 23 de 
nume dintre care se remarcă 
cehoslovacul Ondrej Nepa’a, 
francezul Patrick Pera, . ameri
canul John Petkevich și canadi
anul Toller Cranston.- în proba 
de perechi, unde s-au înscris 
20 de cupluri, marii favoriți sînt 
concurenții sovietici Irina Rod
nina și Serghei Ulanov. în pro
ba de dans (au fost înscrise tot 
20 de oerechi) cele mai mari 
sanse de a cuceri titlul mondial 
îl are cuplul sovietic Ludmila 
Pahomova-Alexandr Gorșkov.

• INTR-UN MECI internațio
nal amical de fotbal disputat la 
Valencia, echipa poloneză Gor- 
nik Zabrze a învins cu scorul de 
3—0 (1—0) formația Levante 
(care activează în liga a III-a 
a campionatului spaniol). Partida 
a fost urmărită de 10 000 de 
spectatori.

la Drumul Sării (orele 15.30; 17.45; 
20) .Giulești (orele 15,30; 18; 20.30).

RĂZBUNAREA SFINTULUI : 
rulează la Crîngașl (orele 15,30; 
18; 20,15).

GENOVEVA DE BRABANT : 
rulează la Miorița (orele 9—14,30 
în continuare ; 16,30; 18,30; 20,30), 
Arta (orele 15 30' 18; 20,15).

AI GRIJĂ DE SUZI : rulează la 
Munca (orele 16; 18; 20).

SOARELE VAGABONZILOR : 
rulează la Flacăra (orele 15,30: 18; 
20.15).

COMISARUL X și „PANTERE
LE ALBASTRE" : rulează la Vi
tali (orele 15,30; 18; 20,15).

ADIO, PRIETENI : rulează la 
Cosmos (orele 15 30; 18; 20.15)
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Opera Română : AIDA — ora 
19 ; Teatrul de Operetă : SECRE
TUL LUI MARCO POLO 
19,30 ; Teatrul Național 
raglale" (Sala ~ 
DELBERGUL 
— ora 20 ;

I-E FRICĂ 
WOOLF ? —
de Comedie :

ora 
„I.L Ca- 

Comedia) : HEI
DE ALTĂDATĂ 

(Sala Studio) ; 
DE VIRGI- 
ora 20 ; Tea- 

________ _ ALCOR Șl 
ora 20 ; Teatrul „Lucia

cui 
N1A 
trul
MONA —_ . _____
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : IUBIRE PENTRU IUBI
RE — ora 20 ; (Sala Studio) : GLU
GA PE OCHI — ora 20 ; Teatru) 
,,C. Tănase" (Sala Savoy) ; MICUL 
INFERN — ora 19,30 : (Cal. Victo
riei) : SONATUL LUNII — ora 
19,30 ; Teatrul ,C. I. Nottara”

Un film despre Mihai Vitea
zul, erou de „poveste de școa
lă primară și teză de docto
rat", cum denumea Arghezi 
personalitățile complexe, poli
valente ale istoriei, constituie 
pentru cinematografia noastră 
un qdevărat examen. Aborda
rea unei asemenea figuri a po-. 
porului român pretinde mij
loace artistice capabile să în
suflețească în chip verosimil 
existența dramatică a eroului, 
existență ce, la rîndul ei, sim
bolizează puternic o aspirație 
fundamentală : unitatea națio
nală realizată de marele voe- 
vod într-o manieră ce a fixat 
țările române în atenția între
gii Europe. După judecata lu
cidă a Iui Nicolae Bălcescu, 
Mihai este omul „ce ne dete un 
nume și o bază însemnată în 
Europa, statornicind pentru 
viitorime drepturile patriei 
noastre", fiind în același timp 
și omul a cărui gîndire a de
pășit, evident, epoca înscriin- 
du-se în galeria marilor eroi 
ai istoriei universale. Dînd 
contur geografic unității de 
limbă și gîndire a românilor, 
Mihai Viteazul a fost în ace
lași timp, ca strateg militar și 
om politic, cea mai însemnată 
personalitate a Europei de la 
sfîrșitul secolului XVI. Impor
tanța eroului,., valoarea acțiu
nilor sale, reprezentativă pen
tru năzuințele poporului, creea
ză în mod obiectiv dificultăți 
a căror întîmpinare cu auten
tic curaj creator merită cu 
atît măi mult salutată cu cit 
filmul pe care-1 vedem în a- 
ceste zile pe ecrap, fără a fi 
o reconstituire propriu-zisă, 
năzuiește cu succes să indice 
tocmai complexitatea persona
jului central. Unitatea esenția
lă, lăuntrică, a personajului 
nu exclude, ci dimpotrivă, 
chiar presupune varietatea 
reală a înfățișărilor Iui izvorî- 
te nu în cea mai mică măsură 
și din mentalitățile diferite 
ale celor care îl asistă sau 
chiar participă la acțiunile lui 
Mihai. De altfel, mobilul a- 
dînc al dramei marelui voevod 
constă în lipsa unanimității 
de înțelegere a ideilor sale, în 
miopia sau reaua voință a uno
ra dintre aliații săi sau a alto
ra care, profund interesați, 
n-au fost în stare să vadă mai 
departe de mărunte interese 
egoiste sau momentane. Voe- 
vodul român, exponent fidel 
’al dorinței românilor de uni
tate națională reprezenta în a- 
celași timp o garanție de 
securitate pe care, dacă puțini 
au înțeles-o, cu mult mai mulți 
au speculat-o. Calitatea de 
mare obsedat al ideii nu i-a 
fost receptată la adevărata ei 
dimensiune de contemporani. 
Omul și-a depășit epoca prin 
viziunea neobișnuit de profun
dă și cuprinzătoare în raza că
reia și-a fixat toate acțiunile. 
Iată de ce, cuprinzînd cele mai 
multe sugestii capabile să in
dice MĂREȚIA personajului, 
regizorul și scenaristul filmu
lui de azi subliniază pe bună 
dreptate tragismul eroului ce 
reprezintă un mare destin se
cerat de neînțelegere. Desigur, 
dificultățile artistice ridicate 
de problematica istorică și na
țională pe care o întruchipea
ză domnitorul român erau nu
meroase și nu toate au fost și 
învinse (în special alegerea 
ipostazelor celor mai pregnan
te pentru sugerarea mai ex
presivă a umanității persona
jului care, dacă este bine ser
vită de figura memorabilă a 
actorului Amza Pellea, nu ca
pătă nimic în plus din natu
ralismul violent al cîtorva 
scene) însă se poate spune că. 
în general, acest film reprezin
tă garanția îndelung așteptată 
a posibilităților reale pe care 
le deține cinematografia noa
stră.

încă de la început, din dis
cuția lui Mihai cu sultanul 
Murad al II-lea, desprindem 
clar sensul evenimentelor asu-

(B-dul Magheru) : ADIO CHAR
LIE — ora 19,30 ; (Sala Studio) : 
CÎND LUNA E ALBASTRĂ — ora 
20 ; Teatrul Giulești : GÎLCEVILE 
DIN CHIOGGIA — ora 19,30 ; Tea
trul „Ion Creangă" : TOATE PÎN
ZELE SUS — ora 9 30 ; MATEIAS 
GISCARUL — ora 16 ; Teatrul 
Evreiesc de Stat : PE PLACUL 
TUTUROR — ora 19,30 ; Teatrul 
„Țăndărică" (Cal. Victoriei) : 
ILEANA SÎNZIĂNA — ora 15 ; 
(Str. . Academiei) : AMNARUL — 
ora 15 ; Teatrul „Ion Vasileseu" : 
SICILIANA — ora 19,30 ; Circul 
Globus : INTERNAȚIONAL ’71 — 
ora 19,30.
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• 10,00—11,00 Teleșcoală • 18,00 
Deschiderea emisiunii. Actualita
tea muzicală • 18,20 Rămîneți pe 
recepție... o 18,30 Toate pînzele 
sus ! —
• 19,15 
de seri 
mici • 
ră • 20,00 România ’71. 
județul Satu Mare • 
ră de teatru. Premieră 
teta nevăzută" de Paul 
22,30 Recital Connie Francis 
22,50 Telejurnalul de noapte.

emisiune pentru pionieri 
Publicitate a 19,20 1001
— emisiune pentru cel 

19,30 Telejurnalul de sea-
Azi — ju-
20,30 Sea- 
TV. „Șta-

•Everac

MIHAI VITEAZUL
X

cu fațadă nobilitară 
caracter de decavat

ac- 
po- 
ur-

pra cărora se oprește filmul, 
în concepția sultanului, pu
terea este scopul suprem pe 
care-1 are în vedere acest 
blazat și cinic asupritor- de 
popoare, o putere ce se exerci
tă cu un despotism fără frîu, 
unde mijlocul devine propriul 
său scop. Pentru domnitorul 
rom,ân lucrul cel mai impor
tant, și pentru care nu precu
pețește nimic, de la lupta ar
mată și pînă la strategia 
telor diplomatice, e viața 
porului său, realizarea — 
mărită cu o neclintire eroică 
— a unirii românilor în con
dițiile aspre ale acelei epoci 
cînd țările române constituiau 
obiective ispititoare pentru 
marile puteri. Cu o remarca
bilă inteligență politică, voevo- 
dul român a militat, alături de 
ai săi, pentru valorificarea 
marilor rezerve de energie și 
voință ale poporului, preconi- 
zînd și alianțele necesare în
făptuirii idealului urmărit, a- 
preciind cu luciditate contextul 
politic european. în această 
privință filmul se remarcă 
prin buna inspirație a realiza
torilor săi de a da relief și ex
presivitate ideilor și nu strictei 

cronologii, de a sugera astfel 
mai pregnant unitatea de an
samblu. Mergînd mai departe, 
credem că este pe deplin ac
ceptabilă tratarea în spiritul 
și nu în litera istoriei a ra
porturilor dificile dintre dom
nul român și inconsecventul 
principe Sigismund Bathory. 
Profunda perspicacitate a lui 
Mihai, gîndirea lui politică în 
acord cu cele mai intime as
pirații ale poporului nu se pu
tea' lăsa învinsă de mîndria, 
remarcabilă, a omului. Acto
rul Amza Pellea a avut în a- 
semenea momente situații de 
un profund dramatism, releva
te cu mijloace artistice dintre 
cele mai elocvente. Monumen
talul său personaj cohține un 
fond uman a cărui noblețe și 
autenticitate stau în extraor
dinara forță de a nu ieși umi
lit din comedia umilinței, de 
a-și păstra luciditatea în îm
prejurări dificile.

Un aspect foarte important 
' al filmului, în reliefarea că

ruia merite speciale revin sce
nariului semnat de Titus Po- 
povici, constă în confruntarea 
mentalităților în jurul noțiu
nii de putere. Am amintit una 
din vocile acestei confruntări: 
sultanul Murad al II-lea. Ală
turi de el, în această privin
ță, se situează straniul Sigis
mund Bathory. Principelele 
Transilvaniei face figură de 
„virtuos" al intrigii mărunte.

MUZICĂ ' Festival
Mozart—Bruckner

f

Am urmărit modul în care Or
chestra Simfonică a Radiotelevi
ziunii a pregătit primele două 
dintre concertele Festivalului 
„Mozart-Bruckner", dăruirea cu 
care fiecare instrumentist s-a 
străduit să „traducă" atît de su
gestivele indicații ale dirijorului.

Am urmărit desfășurarea con
certului, bucuria întipărită pe fe
țele a sute <Te tineri cărora li 
ș-au dezvăluit unice comori de 
frumusețe sonoră.

Cum să ne explicăm acest unic 
succes de public, această unică 
participare a ansamblului la ac
tul interpretativ ?

Prima explicație rezidă mi se 
pare în consistența programului, 
în aderența publicului la ideea 
unui Festival muzical.

Incluzînd momente din cele 
mai semnificative din istoria sim
fonismului; (Trilogia simfonică fi
nală mozaftiană, corolar al între
gii evoluții simfonice a veacu
lui 18 — și impunătoarele con 
strucții a trei dintre simfoniile 
bruckneriene, a 5-a, a 7-a, și a 
9-a, — ecouri peste un veac ale 
spiritualității clasice), Festivalul 

purtător 
al unui 
moral. Această împletire a or
goliului și ambiției cu josnicia 
sufletească constituie axa — 
dacă se poate vorbi despre așa 
ceva —’a personajului pe care 
Ion Bessoiu a înțeles-o pe de
plin, în cîteva momente poa
te mai mult decît era necesar, 
în orice caz, actorul a desfă
șurat o gamă interpretativă 
complexă, relevîndu-ne resur
se demne în continuare de 
toată atenția cineaștilor noștri.

Opera lui Mihai — unitatea 
națională, înfăptuită pentru 
puțină vreme — pune și ea 
problema puterii. în conside
rarea acesteia se relevă 
profundul umanism al adevă
ratei personalități istorice pen
tru care nici o clipă confuzia 
dintre mijloace și scop nu este 
posibilă. Măreția încoronării 
lui Mihai Viteazul nu repre
zintă o culme a puterii ci în
coronarea unui ideal. Este 
meritul scenariului, al regizo
rului și al actorilor de a fi 
subliniat cu deosebită preg
nanță această semnificație. Pe 
de altă parte, deși înțelegm 
intențiile regizorului Sergiu

Nicolaescu, nu putem spune 
că lungile scene de luptă sau 
toate acele cam greoaie dis
puneri de trupe sînt dictate cu 
necesitate de structura filmu
lui. în spațiul acestuia, unele 
dintre ele sînt „excedentare" 
și nefuncționale. La antipod, 
în cazul unor personaje des
prinse oarecum din portretul 
colectivității, este vizibilă tra
tarea mai superficială, nesus
ținută suficient. Chiar frații 
Buzești, ai căror interpreți au 
fost excelent aleși, în afară 
de sugestia forței și dîrzeniei 
pe care simpla lor prezență 
o emană, nu ne apar ca per
sonaje cu un rol marcat în 
compoziția atît de coerentă, 
de bine gîndită a filmului.

Foarte bine apar în film 
personajele de ficțiune istori
că : Selim, iscusitul militar 
turc, are o originalitate de sub
stanță de obicei rar întîlnită 
într-o producție de gen, fiind 
— dincolo 
ce-i atribuie 
din tinerețe 
prezentantul 
popor ci al unei politici de jaf 
și cotropire cum a fost aceea 
a sultanilor, un om de curaj 
și bravadă, dar pînă la urmă, 
simplu'mercenar. Actorul, de 
data aceasta, Sergiu Nicolaescu 
este și. el remarcabil. De ase
menea. Ionuț, furat de mic și 
educat la Istanbul, care-șî re
găsește tîrziu patria și poporul, 

de datele rolului 
o veche prietenie 
cu Mihai — re- 
tipic nu al unui

ne prilejuiește timp de trei săp
tămîni un contact fecund (cu o 
largă eficiență educativă), cu mo
numente ale istoriei muzicii.

O a doua explicație a acestui 
succes o găsim în maxima parti
cipare a ansamblului orchestral 
la desfășurarea discursului sonor. 
Dincolo de lipsa de rotunjime, 
de sonoritate în unele momente 
ale Simfoniei 39 de Mozart, de 
impuritățile din unele pagini, 
vădind lipsa unui contact perma
nent a formației' cu valori clasice 
(momente depășite în cel de al 
doilea concert în care Simfonia 41 
de Mozart a sunat în perfecte 
coordonate de stil). Orchestra 
Simfonică a Radioteleviziunii s-a 
manifestat de astă dată în pleni
tudinea valențelor ei.

In Simfoniile a 5-a și a 7-a de 
Bruckner, precizia atacurilor, do
zajul compartimentelor, catifela- 
rea corzilor, profunzimea însu
șirii conceptului dirijoral au fost 
pregnante moment de moment.

In sfîrșit, dimensiunile deose
bite ale ultimelor două Concerte 
ce au avut loc în Studioul de pe 

ca și soldatul fără nume, orbit 
pe cîmpul de luptă sau bă- 
trînul țăran moldovean ce o- 
feră pîine și sare domnitoru
lui, ori acel luptător care ves
tește victoria de la Călugă- 
reni și cade sub o ploaie de 
săgeți în mlaștinile Neajlovu- 
lui — toate aceste roluri epi
sodice se rețin datorită faptu
lui că ele au fost gîndite, li 
s-a fixat o sarcină „artistică" 
clară pe care și-o îndeplinesc 
în scurtele lor apariții.

Deși se aseamănă cu enig
maticul personaj feminin ce 
apare în cunoscutul tablou de 
la muzeul Prado din Madrid 
lingă Mihai Viteazul, persona
jul Contessinei Rossana e, 
după opinia noastră, pur de
corativ, și, în pofida unei pre
zențe masive în acțiunea fil
mului, nu reușește să repre
zinte decît un oarecare tribut 
plătit senzaționalului senti- 
mental-romanțios din filmele 
istorice de serie.

In general, filmul are o ex
celentă distribuție, oferind 
unor actori posibilitatea „ma
relui rol" cinematografic. Cum 
am mai spus, Amza Pellea, 
dincolo de izbitoarea 

mănare dintre personajul cu
noscut din atîtea tablouri (Mi
hai Viteazul cu pene de cocor 
la cușma de sutguci) are un 
larg registru interpretativ din 
care mai consemnăm impresia 
puternică de incoruptibilitate 
pe care o degajă. Personajul 
are de la bun început conștiin
ța țelului care trebuie atins. 
Mircea Albulescu (popa Stoi
ca), Emerich Schaffer (Basta), 
Olga Tudorache . (mama lui 
Mihai), Aurel Rogalschi (Ru
dolf), Gytirgy Kovacs (Andrei 
Bathory), Ioana Bulcă (Doam
na Stanca) sînt actori al căror 
talent și forță de interpretare 
ar merita consemnări specia
le. Foarte bună imaginea lui 
Gheorghe Cornea în scenele de 
luptă și mai ales în secvența 
turnirului cavaleresc ori în 
imaginea sumbră a unui pei
saj de iarnă, după luptă, pe 
o cîmpie plină de cadavre, în- 
tr-un cadru static amintind de 
tablourile lui Bruegel.

Cu Mihai Viteazul avem 
reușita cinematografică a unui’ 
adevărat spectacol popular în 
care învățămintele istoriei ca
pătă o deosebită rezonanță. 
Este o realizare artistică de 
prestigiu, semn promițător 
pentru evoluția cinematogra
fiei noastre, în general, și pen
tru destinul filmului' istoric, 
în special.

TUDOR SȚĂNESCU

strada Nuferilor, ni le putem ex- 
’rin prezența la pupitru a 

lirijor clujean Erich
plică prin prezența la pupitru a 
tînărului dirijor clujean Erich 
Bergel.

Șeful de orchestră clujean s-a 
întors recent din Berlinul occi
dental unde a condus celebra or
chestră a lui Karajan, muzician 
care și-a manifestat și în trecut, 
prețuirea pentru tînărul dirijor 
român. Critica muzicală l-a soco
tit de astădată pe Erich Bergel 
printre primii 6 dirijori ai lumii.

Energiile lui Bergel sînt lite
ralmente copleșitoare. Frazele au 
fost sculptate cu patima cunoscu
tă ; dinamica a fost perfect Or
ganizată.

Minut de minut, au fost vizi
bile roadele unei munci asidue 
asupra partiturilor.

Primele Concente din Festivalul 
„Mozart-Bruckner" s-a anunțat 
a fi una dintre marile sărbători 
ale stagiunii.

IOSIF SAVA

Miniahirizînd cinematograful 
de două și uneori chiar de trei 
ori pe săptăjnînă, micul ecran își 
simplifică numai în aparență exis
tența. Pelicula — cumpărată sau 
doar închiriată — acoperă în- 
tr-adevăr un număr oarecare de 
ore de emisie cu creația altora, 
dar asta presupune un efort de 
selecție întotdeauna dificil, , un 
efort financiar deloc neglijabil și 
— din cite aud — un efort de 
imaginație pentru a evita ciocni
rea și anularea reciprocă a pri
melor' două eforturi.. Așa stînd 
lucrurile, reacția noastră de tele
spectatori față de un film sau al
tul frizează adesea sfînta naivi
tate — noi aplicînd de fapt cri
terii de valoare la... bugetul mo
mentan al Televiziunii, la con
junctura pieței cinematografice 
ori pur și simplii la pustiul de 
pe raftul de solduri al arhivelor... 
Și nu dezarmăm, perseverăm, vo
cația telespectatorului fiind toc
mai aceea de a ignora cu dezin*  
voltură toată electronica din spa
tele micului ecran.

Așadar nu vom căuta explica
ții, dar așa cum altă dată am 
criticat în absenta lor se cuvine 
de astă dată să aplaudăm suita 
de pelicule bune și foarte bune 
din ultimele săptămîni. „Deșere 
tul dragostei", „Bărbați aleși", 
„Anchetatorul din unibră", „Uri 
minut de adevăr", „Baladă pen# 
tru Jimmy Ringo", „De la Ma# 
yelling la Sarajevo", „Planeta s# 
grăbește.", „Galileo Galilei", 
„Falsa Izabela", „Key Largo" —« 
iată titlurile unora dintre cel# 
mai bogate ore ale micului ecran! 
din 7 pînă în 21 februarie. Siguiț 
alăturarea lor ar putea părea —* 
și chiar este întruoîtva — bizară, 
faptul că toate au fost imprima
te pe pelicule de celuloid nefiind 
în stare să anuleze betele deo
sebiri de genuri, de formule etc, 
Citite însă așa, unele după alt#» 

Kilometrii

peliculă
le, titlurile de mai sus se consti
tuie totuși într-o demonstrație 
convingătoare a relațiilor evident 
îmbunătățite dintre Televiziunea 
noastră și arhiva cinematografică.

Bineînțeles, există încă destul 
loc pentru mai bine. Și prima 
demonstrație a acestui veșnic 
adevăr o oferă — la modul po- 
zitiv — cele două filme de 
montaj difuzate în ultima vreme : 
„împotriva întunericului verde" 
de Eugen Mândrie și „Planeta 
se grăbește" de Paul Anghel și 
Sergiu Verona. Este vorba des
pre o formulă specifică prin care 
Televiziunea poate transforma în 
tezaur inestimabil milioanele de 
kilometri de peliculă ce zac prin 
arhive : fie apelînd la un co
mentator de acuitate și inteli
genta lui Eugen. Mândrie, în 
stare să construiască convingă
toare analize politice chiar și pe 
cele mai banale secvențe de 
jurnal- cinematografic — atunci 
cînd memoria peliculei nu-i poa
te oferi nimic ; fie valorificînd 
tenacitatea și imaginația capabile 
să aducă la lumină secvențe ine
dite, să le înserieze revelator, să 
le pună în slujba unor idei ge
neralizatoare — ca în cazul se
rialului abia lansat. Oricum, 
formula merită să fie mai insis
tent și, curajos cultivată, e totuși 
păcat eă doar aniversările și co
memorările o impulsionează.

Perfectabilă e și selecția, îri 
ciuda celor scrise mai sus. Pentru 
că^ titlurile acestor două săptă
mîni anunță mai ales pelicule 
de suspans, după cum într-o 
vreme erau programate doar co
medii cu sau fără muzică. Să 
ne așteptăm deci la săptămînile 
melodramei, la săptămînile dra
mei, la^ săptămînile ecranizărilor, 
la săptămînile filmelor de capă 
și spadă etc. ? Sau să ne aștep
tăm la un mai judicios echilihsy 
al repertoriului cinematogra
fic TV. ?

în fine, aceste ultime două 
săptămîni au marcat o inexpli
cabilă — și nedorită — revenire 
a Televiziunii la vechea practi
că de a rupe în bucăți și de S 
prezenta drept seriale filme nor
male, unitare — operație aplica*  
tă exoelentei pelicule franțuzești 
după „Deșertul dragostei" de 
Mauriac. Vizavi de rigorile seria*  
lului — bune, rele, cum vreți, 
dar definitorii pentru un gen —* 
acest film a nemulțumit în lop 
să îneînte, a nedumerit în loc să 
edifice. într-un cuvînt, a deservit! 
ideile pe oare probabil în origi
nal la servea. Și iată că, de asea- 
ră chiar, același tratament se 
aplică și filmului „TheresB 
Desqueyroux" 1

COSTIN BUZDUGAN



Puternice acțiuni ale forțelor
9 9

populare indochineze
UGANDA: GUVER-
NUL LUI IDI AMIN
INTENȚIONEAZĂ SĂ 
CONDUCĂ MINI-

Expoziție la Londra
cu operele președintelui

președintelui

SAIGON 22 (Agerpres). — 
Intr-un comunicat al forțelor 
americano-saigoneze s-a anun
țat că, in cursul zilei și nopții 
de duminică, forțele Frontului 
național de eliberare din Viet
namul de sud au declanșat, pe 
întregul teritoriu sud-vietna- 
mez, 50 de atacuri, dintre care 
27 de bombardamente cu ra
chete sau mortiere. In prima 
regiune militară din Vietna
mul de sud, pe „frontul de 
nord", pozițiile americane din 
sectorul Khe Sanh, Hue, 
Quang Ngai au fost atacate, de 
asemenea, de forțe ale patrio- 
ților. Potrivit surselor ameri
cane, în aceste zone 
pierdute alte patru 
ale S.U.A.

au fost 
elicoptere

22 (Ager- 
militare 
invadat

XIENG QUANG 
preș). — Unitățile 
saigoneze care au 
Laosul întîmpină o rezistență 
tot mai puternică din partea 
forțelor patriotice laoțiene. 
Artileria Pathet Lao, relata 
luni dimineața agenția France. 
Presse, continuă bombarda
mentele asupra pozițiilor sai
goneze, amplasate la 16 km în 
interiorul teritoriului laoțian.

Angajamentele cele mai. vio
lente au fost semnalate în ju
rul principalelor căi de comu
nicație, unde unitățile Pathet 
Lao au organizat ambuscade, 
provocînd intervenționiștilor 
pierderi în oameni și mate
riale de luptă. In sectoarele 
Samdhong și Long Cheng, 
menționează agenția France 
Presse, situația forțelor spe
ciale ale generalului Vang Pao 
(unități militare speciale sub
venționate de C.I.A.) continuă 
să fie îngrijorătoare. Postul 
Ban No, punctul principal care 
asigură protecția orașului 
Long Cheng, a fost atacat din 
nou în noaptea de duminică 
spre luni de artileria forțelor 
patriotice laoțiene.

Pe de altă parte, un comu
nicat oficial difuzat de Fron
tul Patriotic din Laos anunță 
că forțele patriotice au scos 
din luptă în zilele de 17, 18 și 
20 februarie patru companii 
saigoneze și au distrus zece 
piese de artilerie.

navigau pe fluviul Mekong, 
transportând muniții și carbu
ranți pentru trupele administra
ției Lon Nol-Sirik Matak. Potri
vit declarației unui purtător de 
cuvînt al comandamentului mi
litar al regimului de la Pnom 
Penh, r trei dintre vasele aflate 
în acest convoi s-au scufundat, 
iar numeroși membri ai echipa
jelor lor au fost uciși sau răniți.

După cum se știe, blocarea 
șoselei nr. 4, care face legătura 
între Pnom Penh și portul Kom- 
pong Som, unde se află cea mai 
mare rafinărie cambodgiană, a 
agravat criza de carburanți sem
nalată în capitala Combodgiei. 
Fluviul Mekong a rămas princi
pala cale pe care petrolul a mai 
putut fi transportat spre Pnom 
Penh. Dar, după cum relatează 
agențiile de presă, sînt foarte 
rare cazurile în care un aseme
nea convoi mai ajunge la Pnom 
Penh fără să fi fost atacate.

MUM 5 ANI
• NOUL GUVERN MILI

TAR al Ugandei, care a pre
luat puterea în urma lovi
turii de stat de la 25 ianua
rie a.c., va rămîne la condu
cerea țării timp de cel puțin 
cinci ani, a anunțat un co
municat guvernamental dat 
publicității la Kampala. In 
același timp, un comunicat 
al forțelor militare ugandeze 
a ridicat starea de urgență 
impusă imediat după lovitura 
de stat și care in unele re
giuni ale țării era în vigoare 
de aproximativ cinci ani.

Idi Amin, care a depus ju- 
rămîntul ca șef al statului la 
5 februarie a.c., a fost avan
sat la gradul de general, in
formează agenția Associated 
Press. EI a precizat cu acest 
prilej, că Uganda va rămîne 
republică. După cum se știe, 
monarhia a fost abolită in 
1966, cînd fostul președinte, 
Milton Obote, a preluat pu
terea.

Nicolae Ceaușescu
LONDRA 22. — Coresponden

tul Agerpres, Nicolae Plopeanu, 
transmite : Luni, la amiază, la 
librăria „Wand G Foyle Ltd" 
din Londra, a avut loc festivita
tea deschiderii unei expoziții cu
prinzând operele în patru volu
me ale președintelui Consiliului 
de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, traduse în limba en
gleză. Expoziția, împodobită cu 
portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, va fi deschisă între 
22 februarie și 6 martie ; ea a 
atras atenția, din primul moment, 
unui mare număr de vizitatori.

Librăria „Foyle’s", una din cele 
mai mari din lume, a fost înfiin
țată în 1904. Ea cuprinde apro
ximativ 4 milioane de volume și 
primește zilnic peste 5 000 de 
vizitatori.

în programul tipărit, care re
prezintă operele președintelui 

mențio- 
subiecte

Nicolae Ceaușescu, se 
nează ca principalele

tratate : rolul conducător 
Partidului Comunist Român 
sarcinile actuale în edificarea 
cietății socialiste multilateral dez
voltate, industrializarea Româ
niei, dezvoltarea agriculturii, ro
lul intelectualității, rezolvarea 
problemei naționale în țara noa
stră în spiritul principiilor mar- 
xism-leninismului, principiile fun
damentale ale politicii externe a 
României, contribuția Partidului 
Comunist Român la întărirea miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale.

Cu prilejul deschiderii expozi
ției ambasadorul român la Lon
dra, Vasile Pungan, a oferit un 
cocteil. Au participat reprezen
tanți ai ministerului de externe 
al Angliei, ai Consiliului brita
nic și ai Academiei engleze, de- 
putați, ziariști de la principalele 
publicații din capitala Angliei, 
reprezentanți ai librăriei „Foy- 
le s“ și ai altor case de editură.

Tanzaniei

al 
Și 

so-

DAR ES SALAAM 22 (A- 
gerpres). — în cadrul unui 
miting organizat cu ocazia în
cheierii Congresului Uniunii 
Naționale Africane din Tan
zania (Tanu), președintele Ju
lius Nyerere a lansat întregii 
națiupi tanzaniene apelul de 
a fi gata să se apere împotriva 
oricărui atac din exterior. în 
context, președintele Nyerere 
a declarat că în Tanzania va 
fi creată o „miliție a poporu
lui", pentru a lupta împotriva 
eventualității unor lovituri de 
stat (ca aceea petrecută luna 
trecută în Uganda) și a unei 
invazii asemănătoare cu aceea 
din Guineea de anul trecut, 
menționează Associated Press.

„începînd din momentul de 
față, cea mai mare sarcină a 
partidului, și a armatei este 
de a învăța poporul să lupte.

El a dezmințit afirmațiile 
guvernului de la Kampala, po
trivit cărora Tanzania s-ar 
pregăti să invadeze Uganda.

Delegația C.S.S. 
în R.P. Bulgaria

PROTEST AL M.A.E
HANOI 22 (Agerpres). — în 

perioada 17—21 februarie, anun
ță agenția V.N.A., avioane ameri
cane au atacat zone situate în 
regiunea Vinh Linh și în provin
cia Quang Binh. Totodată, au 
fost efectuate zboruri de recu
noaștere deasupra unor provincii 
ale R. D. Vietnam. Unitățile 
antiaeriene ale armatei populare 
vietnameze au doborît 
vioane americane de recunoaștere 
fără pilot.

La numai 15 kilometri de 
Pnom Penh, forțele de rezisten
ță populară au atacat un convoi 
de ambarcațiuni militare care

AL R. D. VIETNAM

Unitățile

două a-

Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam, menționează a- 
genția, a condamnat cu asprime 
aceste acte de război întreprinse 
de aviația americană, relevînd că 
poporul vietnamez este hotărît 
să dea 
aotelor 
încalcă 
tea R.

riposta cuvenită tuturor 
agresive ale S.U.A., oare 
suveranitatea și securita-
D. Vietnam.

R.D. Vietnam și G.R.P. al 
Republicii Vietnamului de sud

. HANOI 22 (Agerpres) Minis
terul de Externe al Republicii 
Democrate Vietnam a dat publi
cității o declarație în legătură 
cu problemele abordate de pre
ședintele Nixon în oadrul con
ferinței sale de presă din 17 fe
bruarie. Ca urmare a puterni
celor proteste ale opiniei publice 
mondiale, inclusiv americane, 
președintele Nixon a încercat să 
justifice extinderea agresiunii 
Statelor Unite în Laos, se spune 
în declarație. In ciuda afirma
țiilor făcute de președinte, 
S.U.A. nu pot ascunde faptul că 
ele au invadat Laosul, vlolînd 
independența, suveranitatea, in
tegritatea teritorială și neutra
litatea acestei țărt, încâlcind 
astfel acordurile de la Geneva 
din 1962. Nu poate fi, de ase
menea, ascuns faptul — conti
nuă declarația — că Statele U- 
nite încearcă să pună în apli
care „doctrina Nixon“, escala- 
dînd și extinzînd războiul, arun- 
cîndu-i pe indochinezi în lupta 
împotriva indochinezilor, ame- 
nințînd direct securitatea Re
publicii Democrate Vietnam, 
creînd o situație deosebit de pe
riculoasă.

Se arată apoi că afirmația 
președintelui Nixon că „nu va 
impune nici o limită folosirii 
forței aeriene a S.U.A. în nici o 
regiune a Indoohinei", constituie 
o amenințare gravă, care încear
că să folosească la maximum 
presiunea militară, pentru a 
subjuga poporul vietnamez și 
celelalte popoare din Indochina.

boiului din Indochina ți inva
darea Haosului. Incercînd să 
ascundă eșecurile suferite de 
politica de „vietnamizare“-a răz
boiului din Vietnamul de Sud, 
menționează declarația, Statele 
Unite au invadat Cambodgia și 
utilizează acum forțe saigoneze 
pentru invadarea Haosului, a- 
menințînd astfel în mod serios 
suveranitatea și securitatea 
R.D. Vietnam. Declarația sub
liniază că nici o amenințare și 
nici o acțiune de război a S.U.A. 
nu vor putea să clintească ho- 
tărîrea de fier a poporului sud- 
vietnamez și a forțelor sale ar
mate de a continua lupta peni 
tru eliberarea sudului, apărarea 
nordului și reunificarea pașnică 
a țării. Poporul din Vietnamul 
de Sud, arată declarația, nu va 
tolera nici un act comis de Sta
tele Unite împotriva R.D.V.

H

ORIENTUL

I
îngrijorare și confuzie• •

la Washington
O „eroare umană0 a declanșat 

sistemul de alarmă nucleară al S. U. A,
Ca urmare a erorii unui funcționar, sistemul de alarmă din 

S.U.A. pentru cazul unui atac nuclear a intrat în funcțiune 
sîmbătă, prorocind o vie agitație în rîndul populației din în
treaga țară.

Situat în Munții Cheyenne, 
sistemul de alarmă efectuează 
în fiecare sîmbătă un test de 
funcționare. De astă dată, ope
ratorul însărcinat cu efectua
rea testului a introdus, din 
greșeală, în teleimprimatoare 
în locul 
banda de 
care cere 
radio din 
peste 4 000) șă-și suspende e- 
misiunile în vederea transmi
terii unui mesaj urgent din 
partea guvernului. Stațiile res
pective de radio au executat 
ordinul, transmis „în numele 
președintelui Statelor Unite 
ale Americii", declanșînd 
reacții dintre cele mai diverse

benzii de încercare, 
alarmă propriu-zisă, 
tuturor stațiilor de 
S.U.A. (în număr de

APROPIAT

VIETNAMUL DE SUD 22 (A- 
gerpres). — O declarație a Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu ăl Republicii Vietnamului 
de sud arată că șeful Adminis
trației americane a încercat să 
pledeze pentru extinderea răz-

TEL AVIV 22 (Agerpres). — 
La Tel Aviv a fost dat publi
cității un comunicat oficial în 
care se arată că „guvernul Is
raelului apreciază favorabil do
rința guvernului egiptean privind 
realizarea unui acord de pace 
cu Israelul, exprimîndu-și, tot
odată, propria sa dorință de a 
participa la negocieri fructuoase 
asupra tuturor problemelor care 
vor face obiectul unui acord de 
pace între cele două țări".

Comunicatul menționează di
ferențele dintre pozițiile R.A.U. 
și ale Israelului și, în mod spe
cial, în problemele frontierelor 
și refugiaților. Situîndu-se pe 
cunoscutele sale poziții „Israelul

4

— se spune în comunicat — nu 
se va retrage pe liniile de ar
mistițiu din 4 iunie 1967“,

CAIRO 22 (Agerpres). — Re- 
ferindu-se la comunicatul guver
nului israelian, un purtător de 
cuvînt oficial al guvernului Re
publicii Arabe Unite, citat de 
postul de radio Cairo, a declarat 
că acesta constituie „o respinge
re netă și fără echivoc" a pro
punerilor ambasadorului Gunnar 
Jarring, oare a cerut Israelului să 
se angajeze să-și retragă trupele 
din teritoriile arabe ocupate, pu- 
nînd în aplicare rezoluția Consi
liului de Securitate din noiem
brie 1967.

în rîndul ascultătorilor. Abia 
după 40 de minute, alerta fal
să a fost anulată.

Președintele Nixon a cerut 
să i se prezinte un raport în 
legătură cu defecțiunea gravă 
care s-a produs în sistemul de 
alarmă. „Casa Albă, asemenea 
tuturor celorlalți, consideră 
drept nefericită eroarea care a 
creat îngrijorare și confuzie 
inutile", a spus președintele.

Subliniind pericolul pe care 
îl implică asemenea incidente 
„Nejv York Times" arată că 
centrul național de alarmă din 
Munții Cheyenne este în con
tact permanent cu șefii de stat 
major ai forțelor americane și 
canadiene, cu comandamentul 
flotei americane de submarine 
înzestrate cu rachete „Polaris", 
precum și cu comandamentul 
aviației strategice a S.U.A. 
„New York Times" se întrea
bă dacă o „eroare umană" si
milară nu ar putea să pună în 
acțiune armele nucleare. „Cei 
care neagă o asemenea posibi
litate vor trebui să explice de 
ce sistemul de siguranță care 
comandă declanșarea armelor 
de ripostă imediată — de ase
menea supuse erorilor umane 
— sînt mai demne de încre
dere decît cele care nu au reu
șit să împiedice alarma falsă 
de sîmbătă", scrie ziarul. Iată 
de ce — conchide cotidianul 
newyorkez — ancheta cu pri
vire la eroarea de sîmbătă are 
implicații și o utilitate care 
depășesc cu mult sistemul de 
alertă propriu-zis.

O IN ORAȘUL JAPONEZ 
SAPPORO a avut loc dumi
nică ceremonia consacrată 
începerii lucrărilor de con
struire a celui mai lung tunel 
submarin din lume — ș.Sei- 
kan“. Tunelul va lega prin- 
tr-o cale ferată Insula 
Honshu de Insula Hokkaido, 
situată în extremitatea nor
dică a arhipelagului, și va 
avea o lungime totală de 
54,2 km, din care o porțiune 
de 23,3 km va trece prin 
strîmtoarea Tsugaru, la peste 
100 de metri sub fundul apei. 
Valoarea globală a 
obiectiv se ridică la circa 
miliard dolari. Lucrările 
construcție ar urma să 
terminate după opt ani.

Săpăturile ia un tunel- 
pilot au început la Tappi, în 
Insula Honshu, și la Yoshi- 
oka, în Hokkaido. Rezulta
tele cercetărilor efectuate 
pînă acum — din direcția 
Yoshioka s-a înaintat ori
zontal circa 1 800 de metri, 
iar dinspre Tappi aproxi
mativ 100 metri, după săpa
rea unor puțuri în ambele 
părți la o adîncime de pînă 
la 240 metri — au permis 
specialiștilor să treacă la 
construirea propriu-zisă a 
tunelului.

Azi reîncep lucrările
Comitetului pentru dezarmare

acestui 
un 
de 
fie

Precizări

Marți, 23 februarie, ora 15,00 (ora locală), Ia Palatul Na
țiunilor Unite de la Geneva va fi inaugurată noua rundă de 
negocieri a Comitetului pentru dezarmare. I,a lucrări ur
mează să ia parte reprezentanți ai 25 de țări membre ale Co
mitetului, Franța neparticipind nici în acest an la dezbateri, 
începînd cu actuala rundă de negocieri, la New York a fost 
desemnat un nou reprezentant al secretarului general al 
O.N.U. la Conferința pentru dezarmare, in persoana ambasa
dorului Ilkka Pastinen (Finlanda).

Pe agenda de lucru figurează, 
practic, întreaga problematică a 
dezarmării, mandatul și obiecti
vele finale ale Comitetului con- 
stînd în realizarea dezarmării ge
nerale și totale. în oadrul ordi- 
nei de zi a luorărilor, stabilită 
în acest seins încă la 15 august 
1968, trebuie enumerate, ca ele
mente noi, o serie de rezoluții 
asupra dezarmării adoptată de 
cea de-a 25-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. ; ele reco
mandă examinarea de urgență în 
cadrul Comitetului de la Geneva

la Paris
privind raporturile FranfaN. A. T. 0.

PARIS 22 (Agerpres).— Cercu
rile conducătoare franceze își 
propun să reafirme public pozi
ția Franței cu privire la N.A.T.O., 
îndeosebi în legătură cu faptul 
că anumite comentarii de presă 
sau declarații ale unor personali
tăți străine avansează unele spe ■ 
culații, arată agenția France 
Presse.

Ministrul apărării, Michel De
bre, relevă agenția, va reafirma 
politica franceză referitoare la 
N.A.T.O. cu prilejul unui discurs 
pe care urmează să-1 pronunțe 
săptămîna aceasta. în cercurile 
oficiale franceze se precizează că 
poziția de fond nu s-a schimbat. 
Franța, așa cum a arătat pre
ședintele Pompidou cu prilejul 
călătoriei sale în Statele Unite, 
se pronunță pentru o colaborare

militară cu aliații săi, dar nu este 
de acord să participe la o orga
nizație integrată, menționează 
France Presse. Politica militară a 
Franței, scrie Michel 
ziarul „Le Figaro", 
refuzul unei integrări 
semna subordonarea 
putere mai mare ale 
rese pot fi diferite de ale noas
tre și al cărei angajament nu este 
niciodată nici sigur, nici limitat".

Optimismul manifestat într-un 
interviu acordat revistei „Hol
land- Herald" de către Joseph 
Luns, ministrul olandez al afa
cerilor externe, referitor la o re
întoarcere „sub o formă sau alta" 
a Franței în sînul Alianței atlan
tice, nu găsește la Paris nici o 
confirmare autorizată, apreciază 
agenția France Presse.

Debre în 
„comportă 

care ar în- 
față de o 
cărei inte-.

a problemelor privind dezarma
rea generală și totală, încetarea 
cursei înarmărilor 
precum și unele obiective colate
rale cum sînt prohibirea arme
lor ' chimice și bacteriologice 
(biologice), interzicerea experien
țelor nucleare subterane ș. a. 
Printre aceste documente se cu
vine menționată, pentru însemnă
tatea sa, rezoluția privind conse
cințele cursei înarmărilor, rezolu
ție inițiată de România și a- 
doptată în unainimitate de Adu
narea Generală a O.N.U.

Noua etapă a dezbaterilor de 
la Geneva are loc în primul an 
al Deceniului dezarmării, procla
mat de Adunarea Generală a 
O.N.U. la inițiativa României. în 
context, consensul larg al statelor 
asupra necesității de a se trece 
la măsuri hotărîte și energice vi- 
zînd în mod direct problema 
dezarmării generale, și cu priori
tate a celei nucleare, este privit 
aici de numeroși observatori ca 
un imperativ major și de strin
gentă actualitate pentru onorarea 
mandatului acordat Comitetului 
pentru dezarmare.

Desigur, și în acest an aria de 
probleme cu care este sesizat 
Comitetul pentru dezarmare apa
re complexă. Pe de o parte, un 
voluminos dosar de probleme și 
măsuri ale dezarmării își așteaptă 
de mulți ani rezolvarea. Aceste 
măsuri au căpătat un pronunțat 
caracter de urgență în actualele 
circumstanțe internaționale, cînd 
cursa înarmărilor a atins pro
porții oare periclitează grav pa
cea și securitatea națiunilor.

nucleare,

• VIZITA in Republica Popu- 
|! Iară Bulgaria a delegației Con-

; siliului Securității Statului din 
Republica Socialistă România, 

1 condusă de Ion Stănescu, mem
bru supleant al Comitetului E- 

I xecutiv al C.C. al P.C.R., pre- 
! ședințele Consiliului Securității 
ț Statului, pe care a făcut-o la 
! invitația generalului colonel An- 
I ghel Solakov, ministrul aface- 
i rilor interne și securității de 
î stat, a luat sfîrșit. In timpul șe- 
, derii în Bulgaria, delegația a 
; avut întîlniri cu Anghel Țanev, 
I membru supleant al Biroului 
■ Politic, șeful Secției militare a 
' C.C. al P.C. Bulgar, cu condu- 
; cerea Ministerului Afacerilor In- 

terne al R. P. Bulgaria.

Octavian Groza 
la Moscova

• LA 22 FEBRUARIE a sosit 
la Moscova delegația Comitetu
lui național român pentru Con
ferința Mondială a Energiei, 
condusă de Octavian Groza, mi
nistrul energiei electrice, vice
președinte al Consiliului Execu
tiv Internațional al Conferinței 
Mondiale, președintele Comite
tului național, pentru a participa 
la reuniunea de lucru a Comite
tului administrativ al Conferin
ței Mondiale a Energiei.

Dias Gomide 
a fost eliberat

• ALOYSIO DIAS GOMIDE, 
consulul brazilian 'răpit la 31 
iulie 1970 de organizația clan
destină uruguayană Tupama- 
ros, a fost eliberat duminică.

Dintre persoanele răpite și 
apoi eliberate în ultima vreme 
în diferite țări latino- ameri
cane de diverse organizații 
clandestine, Dias Gomide a 
avut parte de detenția cea mai 
îndelungată. Eliberarea sa a 
survenit la scurt timp după 
restabilirea în Uruguay a ga
ranțiilor constituționale sus
pendate de guvern după răpi
rea, la 8 ianuarie 1971, a am
basadorului britanic la Mon
tevideo, Geoffrey Jackson.

50 de ani de planificare 
în U.R.S.S.

• O ADUNARE FESTIVĂ 
consacrată împlinirii a 50 de ani 
de la crearea Comitetului de 
Stat al Planificării al U.R.S.S. 
(„GOSPLAN"), și a organelor 
de planificare sovietice a avut 
loc la 22 februarie, la Palatul 
congreselor din Kremlin.

La masa prezidiului au luat 
loc Leonid Brejnev, Nikolai 
Podgornîi, Alexei Kosîghin și 
alți conducători sovietici.

La adunare au participat con
ducători ai organelor planifică
rii din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.D. Germană, Iugoslavia, Mon
golia, Polonia, România și Un
garia. Din România, la festivi
tate a luat parte tovarășul Ma
xim Berghianu, președintele 
Comitetului de Stat al Planifi
cării.

• IN LOCALITATEA ameri
cană Fort Pierce, statul Flo
rida, au fost instituite restricții 
de circulație ca urmare a unor 
violente incidente rasiale. Tul
burările au izbucnit vineri, cînd, 
ca urmare a unor incidente mi
nore, autoritățile au hotărît în
chiderea liceului central al ora
șului și arestarea a 36 de elevi, 
în semn de protest, a avut loc 
o demonstrație a populației de 
culoare, cu care prilej s-ar fi 
comis, potrivit poliției, acte de 
violență în cartierul comercial

I
al orașului. în cursul tulburări
lor care au urmat, trei negri au 
fost răniți de gloanțele trase de 
polițiști și alți 29 au fost ares
tați.

Vizitele delegațiilor străine participante la Congresul U. T. C.
LA FABRICA DE MAȘINI-UNELTE 

Șl AGREGATE
Organizația U.T.C. de la Fa

brica de mașini-unelte și agre
gate din Capitală a primit ieri 
vizita unor reprezentanți și dele
gații străine prezente la lucrările 
celui de-al IX-lea Congres al 
U.T.C. La vizită au participat : 
delegația Uniunii Tineretului 
Comunist-Leninist din U.R.S.S., 
condusă de Evghenii Tiajelni- 
kov, prim-secretar, delegația Ti
neretului Socialist Belgian 
(Walon) și reprezentantul Tinere
tului Socialist Belgian (Fla
mand), reprezentantul Z.A.N.U.- 
Zimbabwe, reprezentantul Tine
retului F.R.E.L.I.M.O. din Mo- 
zambic, delegatul Ligii Tinere

tului Democrat din Japonia, 
delegatul Uniunii Tineretului 
Comunist din Spania, delegatul 
Tineretului Comunist din Mexic, 
reprezentantul Tineretului Co
munist Dominican. Desfășurată 
într-o atmosferă cordială, priete
nească, vizita a prilejuit un viu 
dialog asupra condițiilor de 
muncă a tinerilor care lucrează 
aici. Oaspeții s-au interesat în
deaproape de activitatea organi
zației U.T.C., de rolul pe care-1 
are în viața și activitatea colec
tivului de muncitori al fabricii.

prelucrări mecanice, atelierul de 
scule, hala de asamblare a ma
șinilor de calcul din seria 
„Felix", atelierul de termo- 
cuple precum și centrul de 
calcul al fabricii dotat cu un 
calculator românesc.

Răspunzînd întrebării adresa
te de reprezentantul mișcării de
mocratice din Dahomey, Joachim 
Williams, cu privire la tipurile 
de produse pe care le livrează 
întreprinderea bucureșteană, di
rectorul F.E.A. a arătat că, dacă 
la început au fost produse numai

62 de grupe de produse, în pre
zent au fost introduse în fabri
cație alte 72 de tipuri, repre
zentând un total de circa 3 000 
de variante de aparate. La îm
bunătățirea produselor fabricii, 
sublinia vorbitorul, o contribuție 
esențială au adus tinerii specia
liști. El menționa exemplul unor 
tipuri de aparate care lucrează 
la parametrii mult îmbunătă
țiți, a căror concepție a fost 
realizată de tineri.

P. JUNIE

LA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

LA FABRICA DE CONFECȚII BUCUREȘTI

LA FABRICA DE ELEMENTE 
DE AUTOMATIZARE

Ieri dimineață, invitați străini 
la cel de-al IX-lea Congres al 
U.T.C. au vizitat Fabrica de e- 
lemente de automatizare din 
București, întreprindere în care 
vîrsta medie a salariaților este 
de 25 de ani. Oaspeții, Dieter 
Kretschmer, reprezentantul Ti
nerilor Socialiști din R.F. a Ger
maniei, Toșko Toșkov, membru 
al delegației Uniunii Tineretu
lui Comunist Dimitrovist din 
R.P. Bulgaria, Joachim Williams, 
reprezentantul Mișcări) Națio
nale a Tineretului Democrat din 
Dahomey, și Assomany, repre
zentantul Tineretului Democrat 
Malgaș, au fost întîmpinați de 
ing. Marin Barabancea, direc
torul fabricii, ing. Gabriel 
Pârău, secretarul Comitetului 
U.T.C., și ing- Vasile Ro

man, președintele comitetu
lui sindical, precum și de 
membri ai comitetului U.T.C. 
din fabrică. După ce a făcut o 
scurtă prezentare a dezvoltării 
fabricii bucureștene, începînd 
din 1965, anul construcției im
portantului obiectiv industrial, 
directorul F.E.A. a prezentat 
oaspeților o expoziție cuprinzînd 
principalele grupe de produse 
ale fabricii precum și domeniile 
lor de aplicație. El a insistat a- 
supra condițiilor tehnice deose
bite în care sînt executate pro
dusele fabricii. Printre ele, se 
află și aparate noi, de concepție 
îmbunătățită, a căror realizare 
aparține unor tineri specialiști 
din întreprindere. Grupul de 
delegați vizitează apoi hala de

în cursul dimineții de ieri 
tinerii de la Fabrica de con
fecții și tricotaje din Bucu
rești au avut ca oaspeți o par
te din delegații străini care au 
participat la lucrările celui de 
al IX-lea Congres al U.T.C. 
Ei s-au întreținut prietenește 
cu conducerea fabricii și cu 
membrii comitetului U.T.C. pe 
întreprindere. Prezentîndu-Ie 
profilul fabricii, tov. ingineră 
șefă Elena Pavelescu a sub
liniat aportul deosebit pe 
care-1 dau tinerii în realizarea 
sarcinilor de producție, ară- 
tînd că pentru a 22-a oară, Fa
brica de confecții a obținut 
steagul de fruntașă pe ramu
ră. Dorind să cunoască aspec
te ale activității tinerilor, mo
dul de organizare al uteciști- 
lor, raporturile între organi
zația de tineret și celelalte 
organizații obștești, delegațiile 
Tineretului Liber German din 
R.D.G., Tineretului Socialist 
din Austria și Tineretului Li
ber German din Berlinul Oc

cidental au cerut gazdelor in
formații detaliate. Locțiitoarea 
secretarului U.T.C. Ana Bog
dan a explicat, la dorința 
oaspetelui din R.D.Q. Erich 
Postler, care sînt formele de 
educație ideologică ale tineri
lor muncitori, ce teme se a- 
bordează în cursul pregătirii 
lor politice, subliniind intere
sul tinerilor pentru teme di
verse, pentru dezbateri libere 
cuprinzînd o arie largă de 
preocupări. De asemenea, 
membrii comitetului de condu
cere al întreprinderii au ară
tat rolul pe care-1 are organi
zația U.T.C. în toate hotărîrile 
importante luate pe linie de 
producție, în privința califică
rii și specializării cadrelor, a 
asigurării disciplinei și a unor 
condiții bune de muncă. Jo
hann Hatzl, reprezentantul Ti
neretului Socialist din Austria, 
s-a interesat de ecoul pe care-1 
au dezbaterile Congresului în 
rîndul uteciștilor.

Academia de studii economice 
a fost, în cursul dimineții de 
ieri, gazdă ospitalieră a delega
țiilor Uniunii Tineretului Munci
tor „Ho Și'Min" din R. D. Viet
nam, a Uniunii Centrale a’ Tine
retului Social-Democrat (S.N.K.) 
și Uniunii Social-Democratice a 
Tineretului din Finlanda (S.S.N.), 
participante la Congresul al IX- 
lea al U.T.C.

Reprezentanții tineretului din 
cele două țări au fost primiți la 
rectoratul Academii de Studii 
Economice unde se aflau repre
zentanți ai conducerii Academiei 
și cadrelor didactice, ai organiza
țiilor de tineret și studenților. în 
cadrul dialogului care a avut loc 
tov. conf. dr. Aneta Spornic, 
prorector al Academiei, a pre
zentat mai întîi oaspeților o scur
tă monografie a acestei instituții 
de învățămînt superior, date 
elocvente privind dezvoltarea și 
structura ei precum și unele de
talii referitoare la organizarea și 
desfășurarea procesului de învă
țămînt. Oaspeții au manifestat 
un vădit interes pentru relatări
le făcute privind materiile care 
se studiază la cele 6 facultăți e-

LA INSTITUTUL
în cursul zilei de ieri, Du- 

șan Ulcak, președintele Uniu
nii Internaționale a Studenți
lor, și Yaw Asieda, secretar al 
U.I.S., împreună cu , Nicos 
Christodoulou, secretar gene
ral adjunct al E.D.O.N. (Orga
nizația Tineretului Democrat 
Unit din Cipru), au făcut o vi
zită la noul local al Institutu-

conomice care cuprind, numai la 
cursurile de zi, circa 8 000 de ■ 
studenți, organizarea propriu-zisă 
a studiului, a vieții universitare, 
atenția acordată disciplinelor de 
studiu moderne cum ar fi obiec
tul de studiu ce se predă în toa
te facultățile : mașini și instala
ții de calcul ca și cursurile des
pre programare și cibernetică e- 
conomică, expresie elocventă a 
introducerii în studiu a celor mai 
noi cuceriri în materie, a adap
tării acestuia la cerințele și exi
gențele epocii contemporane.

în continuare, oaspeții au vizi
tat impozanta aulă a Academiei, 
minunîndu-se de acea frescă ce, 
sub simbolul lui Mercur, repre
zintă sinteza meseriilor, a între
gii activități, economice, apoi 
noul corp de clădire, cîteva amfi
teatre și seminarii, ce conferă 
prin dotările lor ultramoderne 
excelente condiții de studiu și 
învățătură. Un popas mai înde
lung au făcut oaspeții la Centrul 
de calcul economic în posesia 
căruia sînt calculatoare electro
nice, diferite aparate și instalații 
din cele mai perfecționate.

VASILE CABULEA

POLITEHNIC
lui Politehnic din București. 
Oaspeții au fost conduși de 
prof. dr. ing. Alexandru Popa, 
prorectorul institutului, de 
conf. dr. ing. Gh. Rulea și de 
reprezentanți ai conducerii a- 
sociațiilor studențești din in
stitut. După vizitarea moder
nelor săli de curs și seminar,

ale laboratoarelor de fizică și derna cantină a complexului 
organizarea producției, a săli- social-gospodăresc Grozăvești, 
lor de desen, s-a vizitat mo- C. STANCULESCU

LA INSTITUTUL DE ARHITECTURĂ
Ieri dimineață un grup de 

delegați străini, reprezentanți ai 
Tineretului Socialist din Islanda, 
Z.A.P.U. din Zimbabwe, A.N.C. 
din Africa de Sud, Tineretului 
Revoluției Democrate Afri
cane din Guineea, ai Tinere
tului Comunist din Belgia, ai 
Federației Tineretului Comunist 
Italian, ai Federației Tineretului 
Socialist Italian și ai Tineretu
lui P.S.I.U.P., ai Tineretului 
Frontului de Eliberare Națională 
din Algeria, ai Tineretului Co
munist din Portugalia, Tinere
tului Comunist din Canada, U-

niunii Tineretului Comunist din 
Danemarca, Mișcării Tineretului 
Socialist din Franța s-au întil- 
nit cu studenți ai Institutului de 
arhitectură din București. Preșe
dintele U.A.S. din Institutul de 
arhitectură, asist. E. Popescu, a 
prezentat structura învățămîn- 
tului de arhitectură din țara 
noastră, condițiile de admitere, 
liniile esențiale ale programului 
de învățămînt. In continuare 
oaspeții străini au fost invitați 
să viziteze expoziția de proiecte 
a studenților din anii I—VI.

LA LICEUL „ION NECULCE" 
DIN CAPITALĂ

Luni la amiază, membrii dele
gației Uniunii Tineretului pentru 
Eliberare din Vietnamul de sud, 
participanți la cel de al IX-lea 
Congres al Uniunii Tineretului 
Comunist, au fost oaspeții elevi
lor și profesorilor de la Liceul 
„Ion Neculce" din Capitală. 
Această instituție de învățămînt 
deși nu se înscrie printre cele 
mai vechi de acest gen din țară 
— abia în 1972 își sărbătorește 
semicentenarul — are o frumoa
să și bogată tradiție pe linia re
zultatelor obținute în procesul de 
învățămînt și educație. Oaspeții 
au vizitat cele 32 de laboratoare, 
cabinete de studiu și ateliere șco
lare unde au putut vedea mo
dalitățile concrete de legare a

învățămîntului de practică. Di
rectorul liceului, profesorul eme
rit Ion Dragu, le-a explicat că 
elevii, încă de pe băncile școlii 
sînt îndrumați, potrivit’ aptitudi
nilor lor să se îndrepte spre 
ramurile economice care vor lua 
amploare conform directivelor 
planului cincinal.

Tran Van An, membru în Co
mitetul executiv al Uniunii Stu
denților pentru Eliberarea Viet
namului de sud, conducătorul 
delegației, s-a interesat îndea
proape de ramificațiile învăță- 
mîntului, de felul școlilor, de 
principiile de admitere în insti
tutele de învățămînt superior.
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