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tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

„Puneți, dragi tineri, întregul vostru entuziasm, 
toate visele voastre curate și frumoase în slujba 
patriei, a viitorului luminos al națiunii noastre, in 
slujba cauzei socialismului și comunismului, a 
prieteniei și colaborării cu toate popoarele lumii!“

cu acest vibrant îndemn s-a adresat generației noastre tinere

tovarășuTNICOLAE^EAUȘESCU
în cuvîntarea rostită ieri, la adunarea festivă care a avut loc în Sala Palatului din Capitală, în 
prezența celorlalți conducători de partid și de stat, a peste 3 000 de tineri mesageri ai celor 

două milioane și jumătate de uteciști, ai întregului tineret al patriei.
(TEXTUL CUVINTARII $1 REPORTAJUL ADUNĂRII FESTIVE IN PAGINILE II, III, IV, V.).

Consiliul de Stat al

Republicii Socialiste România

DECRET
Privind conferirea ordinului

„Victoria socialismului"

Uniunii Tineretului Comunist
Pentru îndelungata activitate revoluționară și contribuția 

adusă, sub conducerea Partidului Comunist Român, la edu
carea comunistă a tineretului, la lupta pentru eliberare na
țională și socială, la mobilizarea tinerei generații pentru în
făptuirea politicii partidului de construire și dezvoltare mul
tilaterală a societății socialiste în patria noastră,

cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la crearea Uniunii Ti
neretului Comunist,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decre
tează:

ARTICOL UNIC. — Se conferă ordinul „Victoria socialismu
lui" Uniunii Tineretului Comunist.

PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE STAT, 

NICOLAE CEAUȘESCU
Moment solemn t Tovarășul Nicolae Ceaușescu prinde înalta distincție 

de faldurile purpurii ale steagului Uniunii Tineretului Comunist,
Solemnitatea înmînării insignei jubiliare și a Diplomei de Onoare 

a C.C. al U.T.C., tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Cuvintele secretarului general al partidului sînt ascultate în aceste clipe de toți cei prezenți în sală, de întregul tineret al patriei.
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PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT,
NICOLAE CEAUSESCU, A PRIMIT PE MINISTRUL 

AFACERILOR EXTERNE AL DANEMARCEI

Adunarea festiva
consacrata sărbătoririi

în cursul dimineții de vineri, 
14 aprilie 1972, președintele 
Consiliului de Stat, al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe minis
trul afacerilor externe al Dane
marcei, Knud B. Andersen.

La întrevedere au participat 
Comeliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, și Gheorghe Plo- 
ieșteanu, ambasadorul României 
în Danemarca.

Au fost de față, de asemenea, 
Torben Busck Nielsen, ambasa
dorul Danemarcei la București,

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT, TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU, A PRIMIT SCRISORILE 

DE ACREDITARE A NOULUI AMBASADOR AL REPUBLICII 
INDONEZIA IN REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA

Vineri, 14 aprilie a.c., președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a primit 
pe Mursalin Daeng Mamangung, 
care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare în calitate de ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Indonezia la Bucu
rești.

TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti- 

Oului Comunist Român, și tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER, președintele Consiliului de Miniștri a) Republicii 
Socialiste România, au trimis tovarășului KIM IR SEN, secretar 
general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Cabinetului de Miniștri al Republicii Populare 
Democrate Coreene, următoarea telegramă :

Dragă tovarășe Kim Ir Sen,
tn numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, al 
poporului român și al nostru personal, ne este plăcut să vă 
adresăm dumneavoastră, eminent conducător al partidului și 
poporului coreean, militant de seamă al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, un cald salut tovărășesc și cele 
mai cordiale felicitări cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a 
zilei de naștere.

Republica Populară Democrată Coreeană, Partidul Muncii 
din Coreea, fn frunte cu dumneavoastră, au obținut succese 
remarcabile tn opera de edificare a societății socialiste și des
fășoară o susținută activitate pentru dezvoltarea relațiilor de 
colaborare dintre state și promovarea în viața internațională, 
a principiilor independenței, egalității tn drepturi, neameste
cului tn treburile interne, pentru unirea forțelor revoluționare 
ți democratice Împotriva imperialismului, a politicii sale de 
dominație și agresiune, pentru pace și înțelegere intre po
poare.

Partidul șl poporul nostru acordă o înaltă prețuire relațiilor 
de prietenie și colaborare frățească dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncii din Coreea, dintre Republica Socia
listă România și Republica Populară Democrată Coreeană. 
Amintindu-ne cu multă plăcere de vizita făcută în Republica 
Populară Democrată Coreeană și de convorbirile ample pe care 
le-am avut cu acest prilej, sîntem convinși că relațiile dintre 
partidele și țările noastre vor cunoaște și în viitor o dezvoltare 
rodnică, corespunzător intereselor popoarelor român și co
reean. cauzei întăririi unității și coeziunii țărilor socialiste, a 
partidelor comuniste ți muncitorești, a tuturor forțelor antiim- 
perialfste. . , ,

Vă urăm din toată inima, tovarășe Kim Ir Sen. multă sănă
tate. viață îndelungată, succese tot mai mari tn activitatea con
sacrată înfloririi și propășirii patriei. înfăptuirii aspirațiilor 
naționale ale poporului coreean de reunificare pașnică, demo
cratică și independentă a țării, cauzei socialismului și păcii 
In lume.

Vineri după-amiază, s-a îna
poiat tn Capitală, venind de la 
Milano, tovarășul Miron Con- 
stantinescu, președintele Acade
miei de științe sociale si politice, 
vicepreședinte al Comitetului na
țional de sociologie, care a parti
cipat la lucrările Comitetului in
ternațional de program privind 
organizarea celui de-al VIII-lea 
Congres mondial de sociologie 
care va avea loc în Canada în 
anul 1974.

în cursul dimineții zilei de 
vineri, la Ministerul Afaoerilor 
Externe, s-au încheiat convor
birile oficiale între Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe ai României și Knud B. 
Andersen, ministrul afacerilor 
externe al Danemarcei.

în timpul convorbirilor, des
fășurate într-o atmosferă cor
dială, s-a procedat la un schimb 
de vederi asupra dezvoltării și 
intensificării și în viitor a re
lațiilor bilaterale. subliniin- 
du-se posibilitățile existente în 
acest sens, precum și asupra 
unor probleme internaționale ac
tuale care interesează cele două 
țări.

Ședința Consiliului Central
Vineri, 14 aprilie, a avut loc 

ședința Comitetului Executiv al 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România A«u participat preșe
dinți ai uniunilor sindicatelor de 
ramură, președinți ai comisiilor 
județene ale sindicatelor, cadre 
de conducere din unele minis
tere și instituții centrale. Lu
crările ședinței au fost conduse 
de tovarășul Virgil Trofin, pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R.

Comitetul Executiv a exami
nat și aprobat un plan de ac
țiune cu privire la participarea 
sindicatelor la organizarea săr
bătoririi zilei de 1 Mai 1972, în 
lumina hotărîrii Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R. din 11 
aprilie ac.

Comitetul Executiv al Consi
liului Central al U.G.S.R. a ana
lizat, de asemenea, concluziile 
reieșite din controlul efectuat 
de colective largi de activiști 
sindicali șl delegați ai organelor 
centrale de stat asupra modului 

și T. V. A. Oldenburg, direo- 
torul general al Direcției Afa
cerilor Politice.

In cadrul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej au fost 
abordate probleme privind rela
țiile româno-daneze, constatîn- 
du-se cu satisfacție evoluția po
zitivă a colaborării dintre 
România și Danemarca. A fost 
exprimată, totodată, dorința co
mună de a dezvolta în conti
nuare, pe multiple planuri și la 
nivelul posibilităților mereu în 
creștere, legăturile de prietenie, 
cooperarea economică și tehnico-

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire 
cordială cu ambasadorul Repu
blicii Indonezia, Mursalin Daeng 
Mamangung.

La solemnitatea prezentării

în cursul după-amiezii de vi
neri, ministrul afacerilor exter
ne al Danemarcii Knud B. An
dersen și celelalte persoane ofi
ciale daneze, însoțite de Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Gheorghe 
Ploieșteanu, ambasadorul Ro
mâniei în Danemarca, și Torben 
Busck Nielsen, ambasadorul 
Damearcei la București, au ple-' 
cat într-o vizită la Brașov.

în cea de-a doua jumătate a 
lunii aprilie, o delegație militară 
a Republicii Democrate Ger
mane, condusă de generalul de 
armată Heinz Hoffmann, minis
trul Apărării Naționale, va face 
o vizită de prietenie în tara noas
tră, la invitația generalului de 
armată Ion loniță, ministrul for
țelor Armate ale Republicii So
cialiste România.

Delegația Partidului Socialist 
Belgian, condusă de tovarășii Ed
mond Leburton și Jos Van 
Eynde, președinți ai partidului, 
miniștri de stat, care se află în 
tara noastră la invitația Comite
tului Centra] al Partidului Co
munist Român, a vizitat în cursul 
zilei de joi cartiere de locuințe 

cum este asigurată aproviziona
rea cu produse agroalimentare a 
muncitorilor forestieri, mineri, 
petroliști, constructori etc., care 
lucrează în centrele și punctele 
izolate din raza județelor Bacău, 
Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin, 
Gorj, Maramureș. Neamț și Su
ceava, stabili nd u-se măsuri con
crete pentru îmbunătățirea ac
tivității sindicatelor în acest do
meniu.

Totodată, a fost analizată o 
informare cuprinzînd concluzi
ile reieșite dintr-un control e- 
fectuat în Capitală și în județele 
Hunedoara, Brașov și Iași, cu 
privire la modul de organizare 
și funcționare a căminelor mun
citorești, îndeosebi a căminelor 
pentru tineret. Au fost adoptate 
măsuri cu privire la sarcinile ce 
revin sindicatelor în vederea 
grăbirii ritmului de construire 
a noilor cămine pentru tineret, 
prevăzute în planul de stat sau 
în planurile de măsuri sociale 
ale întreprinderilor și centrale
lor industriale A fost examinat, 
de asemenea, un proiect de re- 

științifică dintre cele două țări, 
în interesul popoarelor român și 
danez, al înțelegerii și păcii.

De asemenea, au fost abordate 
unele probleme ale situației in
ternaționale, îndeosebi ale secu
rității europene. în acest con
text s-a subliniat voința ambe
lor țări de a contribui la înfăp
tuirea unor raporturi de bună ve
cinătate între statele continen
tului nostru, factor important în 
realizarea securității în Europa 
și în întreaga lume.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de cordialitate.

scrisorilor și la convorbire au 
participat Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, și 
Comeliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe. Au fost, de 
asemenea, prezenți membri ai 
Ambasadei Republicii Indonezia 
la București.

PRIMIRE 
LA PREȘEDINTELE 

CONSILIULUI 
DE MINIȘTRI

Vineri la amiază, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a pri
mit pe ministrul afacerilor 
externe al Danemarcei, Knud
B. Andersen.

Au participat Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor ex
terne, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Gheorghe Ploieșteanu, amba
sadorul României în Dane
marca, Dumitru Mihail, di
rector în M.A.E.

Au fost de față Torben 
Busck Nielsen, ambasadorul 
Danemarcei la București, 
T.V.A. Oldenburg, directorul 
general al Direcției Afaceri
lor Politice, și celelalte per
soane oficiale care îl însoțesc 
pe oaspete în vizita în țara 
noastră.

în cadrul înrevederii, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, au fost discutate as
pecte ale evoluției relațiilor 
dintre România și Danemarca, 

♦pe multiple planuri, precum 
și probleme internaționale de 
interes comun.

Președintele Consiliului de 
Miniștri a reținut pe ministrul 
danez la dejun.

și alte construcții sodal-cultura- 
le din Capitală. Membrii delega
ției au fost însoțiți de tovarășii 
Manea Mănescu, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu

lui Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., și Dumitru Popa, prim- 
secretar al Comitetului Munici- 
pal-București al P.C.R.. prima
rul general al Capitalei.

După-amiază, membrii dele
gației belgiene, însoțiți de to
varășii Minai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., și 
Constantin Vasiliu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
au sosit la Timișoara, unde au 
fost întîmpinați de Mihai Te- 
lescu, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C. C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean-Timiș al P.C.R. 
La Timișoara au fost vizitate 
Facultatea de mecanică a Insti
tutului politehnic „Traian Vuia**, 
precum și obiective social-cul- 
turiale.

Vineri după-amiază a sosit în 
Capitală, Francis Marcel Mărie 
Levasseur, noul ambasador al 
Republicii Franceze în Republica 
Socialistă România.

al U.G.S.R.
gulament-cadru privind modul 
de organizare și funcționare a 
căminelor muncitorești pentru 
tineret.

Comitetul Executiv al Consi
liului Central al U.G.S.R. a sta
bilit ca materialele de analiză, 
planurile d£ măsuri și conclu
ziile ședinței Comitetului Execu
tiv al Consiliului Central al 
U.G.S.R. să fie supuse discuției 
Consiliului de Miniștri, pentru 
a se adopta, pe linie de stat, 
măsurile necesare în vederea 
îmbunătățirii activității în a- 
ceste domenîi.

Cu același prilej, Comitetul 
Executiv a ascultat o informare 
cu privire la participarea dele
gației U.G.S.R., condusă de to
varășul Virgil Trofin, la lucră
rile celui de-al XV-lea Congres 
al Sindicatelor din U.R.S.S. și o 
informare cu privire la ședința 
Biroului Executiv al F.S.M., care 
a avut loc la Moscova în ziua de 
25 martie a.c. și a aprobat. în 
unanimitate, activitatea desfășu
rată de delegația U.G.S.R.

semicentenarului U.T.C.
Marea Sală a Palatului răsu

nă de cîntece. Mii de tineri al 
Capitalei, activiști ai organi
zației noastre sosiți din toate 
colțurile țării s-au întrunit as
tăzi aici, sub cupola care a cu
noscut nu o dată explozia de 
entuziasm tineresc, angajamen
tele rostite cu emoție dar și cu 
tot atîta hotărîre de tînăra ge
nerație, pentru a încununa ma
nifestările dedicate semicen
tenarului Uniunii Tineretului 
Comunist printr-o adunare fes
tivă de mari proporții. Atmos
fera sărbătorească este prezentă 
nu doar prin împodobirea fun
dalului scenei, nu numai prin 
cele două date, 1922—1972, care 
sintetizează un întreg drum în 
istorie, ci și prin gîndurile fie
căruia. Mesagerii celor două 
milioane și jumătate de uteciști 
ai patriei — muncitori, țărani, 
ingineri și tehnicieni, învățători 
și profesori, studenți și elevi, 
militari — au adus în această 
după-amiază, în inimile și în 
cuvintele lor, ecoul faptelor de 
muncă, al dăruirii și abnegi- 
ției ce însoțesc efortul de zi 
cu zi al tinerei generații, astfel 
încît pe drept cuvînt se poate 
spune că astăzi, în marea Sală 
a Palatului, participă la solem
nul moment întregul tineret al 
țării.

Alături de «1, înoonjurați cu 
respectul și cinstea cuvenite 
vîrstei, se află și alți invitați 
de onoare, vechi militanți ai 
mișcării muncitorești, activiști 
de partid și de stat, reprezen
tanți ai multor generații de 
uteciști, multi din cei care, in 
condițiile aspre ale ilegalității, 
și-au format propria tinerețe 
și maturitate revoluționară in 
rîndurile aceleiași organizații 
care astăzi își sărbătorește glo
rioasa existență semicentenară. 
Iar pentru a întregi peisajul, 
pentru a-i da o permanență in 
timp, grupurile compacte de 
cravate roșii care punctează 
tabloul mișcător al uniformelor 
de brigadieri, al celor ostășești 
și al frumoaselor noastre cos
tume naționale, se integrează 
nu numai atmosferei din a- 
ceastâ după amiaza, ci și ideii 
de continuitate. Pe fondul blu
zelor albe, cravatele roșii aduc 
în realitatea imediată, concre
tă, un adevăr simbolic ; ele su
gerează ideea că organizația 
U.T.C. nu are numai un trecut 
glorios, nu are numai un pre
zent dominat de aceeași flacă
ra ' a dăruirii și jertfei de sine, 
dar și confirmarea că aceste 
două noțiuni se leagă firesc de 
o a treia, aceea a viitorului, 
care va fi cu certitudine demn 
de ceea ce au început înainta
șii și continuă contemporanii. 
Este acel viitor despre care în
suși secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, avea să spună in 
cuvîntarea sa, că aparține tine ■ 
retului și câ tineretul este cu 
trup și suflet dăruit socialis
mului, ceea ce înseamnă câ vii
torul este al tineretului și al 
socialismului.

Ora 16. întîmpinați cu ura Le 
și aplauze, ovaționați minute 
în șir de cei prezenți și, prin 
ei, de întregul tineret al pa
triei, sosesc in sală conducă
torii partidului și statului. Este 
din nou un moment care, prin 
încărcătura sa emoțională, ca
pătă dimensiuni simbolice; încă 
o dovadă a grijii și dragostei 
cu care partidul și statul nostru 
înconjoară tînăra generație, o 
expresie a înțelepciunii cu car*» 
partidul conduce dintotdeauna 
destinele tineretului, strădanii
le sale neobosite, spre punctul 
împlinirii celor mai înalte nă
zuințe și idealuri.

In prezidiu iau loc tovarășii : 
Nicolae Ceaușescu, Elena 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Mau
rer, Emil Bodnaraș, Manea Mă
nescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ră- 
dulescu, Virgil Trofin, Uie Ver-

SOLEMNITATEA îNMiNĂRII INSIGNEI 
JUBILIARE Șl A DIPLOMEI DE ONOARE

A C.C. AL U.T.C. TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Vineri, 14 aprilie, a avut loc la 
sediul Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român o 
solemnitate emoționantă prin 
semnificația ei: cu prilejul sărbă
toririi a 50 de ani de la crearea 
Uniunii Tineretului Comunist, au 
fost înmînato tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, in
signa jubiliară și Diploma de 
onoare a C.C. al U.T.C. Aceste 
distincții reprezintă un simbol al 
caldei recunoștințe, a dragostei 
și atașamentului profund al tine
rei generații pentru conducătorul 
iubit al partidului și statului care, 
prin întreaga sa viață și activi
tate puse în slujba intereselor vi
tale ale celor ce muncesc, a 
cauzei socialismului, libertății și 
prosperității patriei, dă un stră
lucit exemplu de revoluționar co
munist, de fiu devotat al po
porului român.

La solemnitate au participat 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil și 
Gheorghe Pană, membri ai Co
mitetului Executiv, ai Prezidiului 
Permanent, secretari ai C.C. al 
P.C.R., Cornel Burtică, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Au fost prezenți membri ai 
Biroului C.C. al U.T.C.

Distincțiile au fost înmînate de 
tovarășul Marțian Dan, prim-se

deț, Maxim Berghianu, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekaș, 
Petre Lupu, Dumitru Popa, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Ștefan Voitec, Marțian Dan, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
Ștefan Teodorescu, Nichifor 
Stere, Chivu Stoica, Constantin 
Pîrvulescu, Alexandru Senco- 
vici, Gheorghe Florescu, Ale
xandru Buican, Stela Moghio- 
roș, Ivanca Rudenco, Lenuța 
Doreanu, Emmerich Stoffel, ve
terani ai mișcării comuniste și 
de tineret din țara noastră, 
Traian Ștefănescu, secretar al
C.C.  al U.T.C., președintele U- 
niunii Asociațiilor Studențești, 
Silvia Ilie, secretar al C.C. al 
U.T.C., vicepreședinte al Consi
liului Național al Organizației 
Pionierilor, Vasile Nicolcioiu, 
Ioan Popescu, Gheorghe T. 
Stoica, Aurel Stoica, Iosif Wal
ter, secretari ai C.C. al U.T.C., 
Baldazar Bereczki și Mihae- 
la Tomozei, vicepreședinți ai 
U.A.S.R., precum și alți mem
bri ai conducerii organizațiilor 
de tineret, tineri muncitori, ță
rani, intelectuali, studenți. e- 
levi, militari.

To/arășul Marțian Dan, prim 
sercetar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tine
retului, declară deschisă adu
narea consacrată semicentena
rului organizației revoluționare 
de tineret, salutând cu căldură 
prezența conducătorilor de par
tid și de stat, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
întreaga asistență dă glas ce
lor mai fierbinți sentimente, 
aclamîndu-1 minute în șir pe 
iubitul conducător al poporului 
nostru. Se scandează lozinci, 
grupuri compacte de' tineri pre
iau unul de la altul aceleași cu
vinte care exprimă o singură a- 
titudine, o adeziune deplină la 
politica partidului, profund le
gată de binele țării, al națiunii 
noastre: „Ceaușescu și po
porul", „Ceaușescu — P.C.R.**. 
Sala vibrează de cîntece și de 
bătăile inimilor. „Lumină-i stea
gul nostru-n zare" și „Trei cu
lori cunosc pe lume", sînt, în 
aceste clipe, mai mult decît cu
vintele atît de cunoscute ale u- 
nor cîntece pe care le îndră
gim ; sînt îndemnuri la un fier
binte patriotism, la o puternică 
angajare comunistă a tinerei 
generații în opera de făurire 
a fericirii întregului popor.

în acordurile solemne ale a- 

cretar al C.C. al U.T.C., minis
tru pentru problemele tineretului 
care a arătat că ele reprezintă 
omagiul viu pe care tineretul 
țării, uteciștii, îl aduc activității 
secretarului general al Partidului 
Comunist Român, exprimă mul
țumirile sale pentru condițiile mi
nunate de muncă și de viață 
create, pentru grija și dragostea 
statornică manifestate față de el. 
Dînd glas angajamentului luat de 
tineret de a fi la înălțimea sarci
nilor trasate de partid, primul 
secretar al C.C. al U.T.C. a ex
primat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu urări de sănătate, fe
ricire și multe succese în nobila 
muncă pe care o desfășoară în 
fruntea partidului și statului, 
pentru fericirea poporului.

Adresîndu-se reprezentanților 
Uniunii Tineretului Comunist, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru distincțiile a- 
cordate, a felicitat pe membrii 
Biroului C.C. al U.T.C. cu prile
jul celei de a 50-a aniversări de 
la crearea U.T.C. și a urat Uniu
nii Tineretului Comunist sa obți
nă noi succese în munca de edu
cație comunistă a tinerei gene
rații, în mobilizarea tineretului la 
îndeplinirea mărețului program 
stabilit de Congresul al X-lea al 
P.C.R. de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate. 

cestor cîntece sînt aduse în sală 
drapelele Partidului Comunist 
Român, Republicii Socialiste 
România și Uniunii Tineretului 
Comunist, purtate de un grup 
de tineri ce reprezintă diver
sele categorii de tineret pe care 
le cuprinde organizația noastră. 
Urcate sus, pe scenă, drapelele 
vor rămîne acolo, la loc de 
cinste, pînă la sfîrșitul manifes
tării.

Se dă apoi citire decretului 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România prin care i 
se conferă organizației U.T.C., 
cu prilejul organizației semicen
tenarului său, ordinul „Victo
ria socialismului". Este ordinul 
cel mai înalt al țării, care, așa 
cum avea să precizeze tovară
șul Nicolae Ceaușescu, „consti
tuie e înaltă apreciere și o re
cunoaștere a contribuției sale 
însemnate și totodată un imbold 
pentru noi fapte mărețe închi
nate patriei, fericirii națiunii 
noastre socialiste". Momentul 
în care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu prinde înalta dis
tincție de faldurile drapelului 
organizației U.T.C. devine un 
nou prilej de aclamații, de u- 
rale nestăvilite, ce izbucnesc 
neîntrerupt din piepturile miilor 
de tineri, semnificînd aceeași 
hotărîre pe care o trăiește în 
aceste clipe întregul tineret al 
țării, hotărîrea de a se dovedi 
demn de încrederea acordată, 
de a face totul pentru a purta 
întotdeauna cu cinste, pe fon
dul de purpură al drapelului 
și în fruntea întregii sale acti
vități, distincția acordată as
tăzi.

De la înalta tribună a adunării 
festive, tovarășul Marțian Dan 
prezintă în continuare expune
rea ,,A 50-a ani/ersare a creă
rii U.T.C.". Cu forța de convin
gere a faptelor trăite de înain
tași și de cei prezenți, expune
rea face o amplă trecere în re
vistă a etapelor parcurse de 
Uniunea Tineretului Comunist 
în activitatea sa ilegală, în pe
rioada refacerii economice a 
țării, după istoricul act de la 
23 August, precum și a rezul
tatelor obținute în imediata 
actualitate, a zecilor și sutelor 
de idei și inițiative cărora mulți 
dintre cei prezenți le sînt au
tori nemijlociți. De-a lungul în
tregii expuneri străbate ideea 
de mare forță mobilizatoare a 
unei angajări și mai ferme a 
tinerei generații pe coordona
tele dezvoltării actuale și de 
perspectivă a patriei noastre, 
hotărîrea sa de a fi și de acum 
încolo în primele rînduri ale 
muncii și luptei la care ne chea
mă partidul. Sînt cuvintele u- 
nui angajament în care fiecare

SPECTACOL OMAGIAL

Programul a fost deschis, su
gestiv, de cîntecul jubiliar „Noi, 
a țării tinerețe". Au fost evo
cate apoi, in versuri înaripate, 
in cîntece și expresive dansuri, 
momente semnificative din glo
rioasa istorie a U.T.C., din lupta 
neînfricată a tineretului, desfă
șurată, sub conducerea partidu
lui în anii grei ai ilegalității, 
împotriva asupririi și exploată
rii, a fascismului, pentru liber
tatea și independența patriei. 
Alte scene din spectacol au în

din participanții La adunare gă
sește exprimată propria sa ho
tărîre.

La propunerea primului secre
tar al C.C. al U.T.C., se păs
trează un moment de reculege
re în memoria tinerilor comu
niști care au căzut eroic în lupta 
desfășurată de U.T.C., sub con
ducerea partidului, împotriva 
orînduirii burghezo-moșierești, 
pentru eliberarea socială și na
țională. Tăcerea care se lasă în 
aceste clipe, cînd întreaga sală, 
ridicată în picioare, stă neclinti
tă, ca un singur trup, îmbracă 
sensurile profunde ale unei re
culegeri pline de dîrzenie. In li
niștea adîncă se aud parcă prin
tre noi ecourile luptei duse de 
comuniști și uteciști, venind în 
timp pînă în zilele de astăzi și 
îndemnîndu-ne să fim la înăl
țimea sacrificiului lor, să ducem 
mai departe cuceririle pentru 
care ei au trăit și au murit. 
Răspunsul tinerei generații de 
astăzi, rostit în aceeași tăcere 
plină de venerație, dar la cel mai 
înalt grad de trăire sufletească, 
se deslușește pe chipul tuturor 
celor aflați în sală.

Cald și nestăvilit, entuziasmul 
tineresc se revarsă apoi tot 
mai puternic. Sala, marea Sală 
a Palatului, vibrează de ovații 
și urale, de nesfîrșite ropote de 
aplauze. Dar vibrează mai alea 
inimile, inimi înflăcărate de ne
țărmurita dragoste și recunoș
tință față de partid, și care, în 
acordul deplin al acelorași gîn- 
duri și sentimente ascultă acum, 
cu adîncă și firească emoție, 
cuvîntul conducătorului iubit al 
partidului și statului.

Cei prezenți, asemeni tineri
lor din întreaga țară care în a- 
ceste clipe s-au aflat în fața te
levizoarelor, urmăresc cuvîn
tarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu viu și susținut in
teres. Puternice aplauze subli
niază minute în șir aproape fie
care frază. Fiindcă aprecierile, 
îndemnurile adresate cu acest 
sărbătoresc prilej sînt o nouă 
și strălucită expresie a prețuirii 
înalte pe care partidul o dă ac
tivității tineretului și organiza
ției sale revoluționare, o do
vadă a grijii permanente cu 
care conducerea partidului și 
statului, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o poartă ti
nerei generații. Ecoul adine pe 
care îl stîmesc cuvintele de ne
prețuită dragoste părintească 
rostite la adresa tineretului poa
te fi lesne descifrat în mîndria 
care iradiază chipurile, în pa
tosul irezistibil cu care din 
miile de piepturi se scandează 
neîntrerupt: „Ceaușescu —
P.C.R.** ; „Ceaușescu—P.C.R.**. în 
această inestimabilă sinteză, se 

fățișat participarea entuziastă 
a tinerei generații la refacerea 
țării, la opera de industrializare 
socialistă, la dezvoltarea econo
miei, științei, culturii și artei, 
la înfăptuirea politicii partidu
lui, a programului său de fău
rire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

întregul ansamblu a intonat, 
în final, cîntecul „înainte, parti
dul ne conduce".

La reușita programului și-au 
dat concursul Ansamblul Uniu

formulează astfel pregnant sta
tornicul legămînt de credință in 
partid, conducătorul încercat al 
poporului, solemnul angajament 
al generației tinere, de a sluji 
neabătut, de a-și dărui totdeau
na cu înflăcărare tot ce are mai 
bun cauzei partidului comunist, 
împlinirii luminoaselor sale 
idealuri.

Cuvîntul secretarului gene
ral al partidului, înaltă che
mare spre noi și mai susținute 
eforturi în construcția socialis
mului, pentru înflorirea multi
laterală a României socialiste, 
găsește în inimile tinerilor țării 
un teren din cele mai fertile, ’ar 
unanima înflăcărare cu care 
sînt receptate îndemnurile con
ducătorului iubit se constituie 
ea însăși într-o puternică ga
ranție că tineretul nu va pre
cupeți nimic pentru a se situa 
la înălțimea încrederii acordate, 
a prețuirii de care se bucură, 
pentru a fi demn continuator al 
glorioaselor tradiții de luptă și 
muncă ale înaintașilor, construc
tori pricepuți și devotați ai so
cialismului și comunismului în 
patria noastră.

Mulțumind tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru cuvintele a- 
dresate tinerei generații și ex- 
primînd sentimentele unanime 
ale tineretului patriei, primul 
secretar al C.C. al U.T.C. a a- 
rătat în încheiere că Uniunea 
Tineretului Comunist Intră în 
a doua jumătate de veac a e- 
xistenței sale animată tocmai 
de o asemenea hotărîre, aceea 
de a-și spori eforturile, de a-și 
dedica toate energiile și pasiu
nea de muncă operei construc
tive a poporului român care, 
sub conducerea partidului, edi
fică societatea socialistă multi
lateral dezvoltată.

Acordurile solemne ale „In
ternaționalei" marchează sfîrși
tul adunării festive, dar însufle
țită manifestare a sentimentelor 
de dragoste, recunoștință și a- 
tașament față de partid a con
tinuat mult după aceea. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, au rămas în conti
nuare în mijlocul tinerilor, s-au 
întreținut și s-au fotografiat, la 
rugămintea acestora, împreună 
cm mai.multe grupuri, momentele 
acestea, întipărite pentru tot
deauna in memorie, prilejuind 
o plenară afirmare a bucuriei 
cu care tineretul, asemenea în
tregului popor, își înconjoară 
conducătorul iubit, a stimei, 
dragostei ce l-o poartă pentru 
neobosita activitate pusă în 
slujba partidului, a poporului.

N. ARSENIE
D. MATALA

nii Tineretului Comunist, an
samblurile „Doina", „Rapsodia 
Română" și „Ciocîrlia", Corul 
Madrigal, formații ale case
lor de cultură ale studenților 
din București, Tg. Mureș și Ti
mișoara. Corpul de balet al 
Operei Române, cunoscuți inter
prets studenți ai unor institute 
de artă.

în semn de prețuire, interpre- 
ților le-au fost oferite flori din 
partea conducerii de partid și 
de stat.
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CUV1NTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU

la adunarea festivă consacrată sărbătoririi semicentenarului U.T.C.
Dragi tovarăși șl prieteni,

Este pentru mine o deosebi
tă plăcere să particip la adu
narea festivă consacrată ani
versării a cinci decenii de la 
înființarea Uniunii Tineretu
lui Comunist, să vă adresez 
dumneavoastră, tuturor ute- 
ciștilor, întregului tineret al 
patriei noastre socialiste, în 
numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
al Consiliului de Stat, al gu
vernului și al meu personal, 
un călduros salut comunist. 
(Aplauze puternice, prelun
gite).

Aniversarea semicentenaru
lui Uniunii Tineretului Comu
nist constituie un eveniment 
de o aesebită importanță în 
viața întregului nostru tineret, 
prilejuind o retrospectivă a 
trecutului glorios de luptă 
pentru eliberarea națională și 
socială a poporului nostru, în 
care tineretul s-a aflat întot
deauna în primele rînduri.

în istoria îndelungată a po
porului român, în luptele des
fășurate de-a lungul secolelor 
împotriva asupririi naționale, 
pentru libertate și dreptate so
cială, tineretul și-a adus din 
plin contribuția, a dat nenu
mărate jertfe. în realizarea u- 
nirii și a formării statului na
țional român, în războiul de 
independență, în răscoalele 
din 1907 și în atîtea alte mo
mente importante din șipta 
poporului român, imensa ma
joritate a tineretului a fost în
totdeauna de partea forțelor 
progresiste, contribuind la for
marea și dezvoltarea statului 
național unitar, la progresul 
general al patriei noastre. 
(Aplauze îndelungate).

însuși începutul mișcării re
voluționare din România din 
secolul al 19-lea este legat 
de prezența și participarea ac
tivă a tineretului. Formarea 
Uniunii Tineretului Comunist 
în 1922, la un an după crea
rea Partidului Comunist Ro
mân, a constituit un moment 
crucial în istoria mișcării re
voluționare de tineret din 
România. Desfășurîndu-și ac
tivitatea în cbndiții grele de 
ilegalitate, înfruntînd teroa
rea, închisorile și cîteodată 
chiar moartea, tinerii comu
niști au ținut întotdeauna sus 
steagul luptei revoluționare 
împotriva regimului burghe- 
zo-moșieresc, pentru elibe
rarea națională și socială a 
României. Se poate spune că 
Uniunea Tineretului Comunist 
a desfășurat în toată perioada 
ilegalității o intensă activitate 
de organizare a tineretului, de 
conducere a luptelor sale 
alături de clasa muncitoare, 
de toate forțele revoluționare 
și progresiste din România.

Uniunea Tineretului Comu
nist a fost prezentă în bă
tăliile de la Lupeni, din 1929, 
ale minerilor, în lupta ță
ranilor și muncitorilor fores
tieri din Ghimeș-Palanca, în 
grevele din Valea Prahovei și 
Grivița din 1933, în activita
tea desfășurată de forțele an
tifasciste în anii 1934—1936, 
împotriva fascismului, pentru 
unirea forțelor democratice. 
Tineretul a participat activ la 
marea demonstrație antifas
cistă din 1939, la întreaga ac

tivitate împotriva dictaturii 
regale, și apoi, a dictaturii fas
ciste, s-a pronunțat cu ho- 
tărîre împotriva Dictatului de 
la Viena, pentru apărarea in
dependenței, suveranității și 
integrității României. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Urmînd neabătut linia ge
nerală a Partidului Comunist 
Român, Uniunea Tineretului 
Comunist s-a ridicat cu ho- 
tărîre împotriva dictaturii mi- 
litaro-fasciste, a aruncării Ro
mâniei în brațele Germaniei 
hitleriste, în războiul antiso- 
vietic și antinațional. In toată 
perioada anilor 1941—1944, 
Uniunea Tineretului Comunist 
a desfășurat o intensă activi
tate de organizare a tineretu
lui, nenumărate acțiuni împo
triva războiului și a dictatu
rii militaro-fasciste. Sub con
ducerea Partidului Comunist 
Român, Uniunea Tineretului 
Comunist a participat activ la 
înfăptuirea insurecției armate 
naționale antifasciste care a 
dus la răsturnarea dictaturii 
fasciste antonesciene, la ie
șirea României din războiul 
dus alături de Germania hit- 
leristâ, la trecerea țării noas
tre alături de Uniunea Sovie
tică și celelalte țări ale coali
ției antihitleriste în lupta con
tra fascismului.

Imediat după Eliberare, re- 
organizîndu-se pe baze legale 
și pârtieipînd activ la marile 
acțiuni desfășurate în 1944— 
1945 pentru dezvoltarea demo
cratică a țării, Uniunea Tine
retului Comunist a luat parte 
activă la mobilizarea tineretu
lui pentru a participa cu toate 
forțele la războiul împotriva 
Germaniei hitleriste. La che
marea Uniunii Tineretului 
Comunist, zeci de mii de 
tineri s-au înrolat voluntar 
în unitățile militare, con
tribuind prin jertfa lor de 
sînge la eliberarea patriei noa
stre și apoi a Ungariei și Ce
hoslovaciei, pînă la înfrînge- 
rea definitivă a Germaniei 
hitleriste. în toate aceste mari 
bătălii, tinerii comuniști au 
fost întotdeauna animați de 
cele mai nobile idealuri de 
dreptate națională și socială ; 
pentru triumful acestor idea
luri ei au dat multe jertfe, 
mulți dintre ei și-au dat chiar 
viața !

Iată de ce întregul popor 
român cinstește Uniunea Ti
neretului Comunist, pe tinerii 
eroi revoluționari, pe tinerii 
comuniști și antifasciști care, 
cu prețul vieții lor, au făcut 
totul pentru ca România să 
pășească pe calea unei vieți 
libere, independente și ferici
te. (Aplauze puternice, înde
lungate).

După cum se știe, în anii 
de după 23 August 1944, au 
fost desfășurate mari bătălii 
pentru transformarea demo
cratică, revoluționară a țării, 
în toate aceste lupte organi
zate și conduse de Partidul 
Comunist Român, Uniunea 
Tineretului Comunist, tinere
tul a fost întotdeauna pre
zent. Răspunzînd cu elan ti
neresc chemării partidului 
pentru refacerea economiei 
țării, tineretul s-a înrolat în 
brigăzile de muncă patriotică, 
a lucrat cu entuziasm pe ma
rile șantiere naționale, edifi- 

cînd, prin munca sa eroică, 
primele construcții ale Româ
niei socialiste. (Aplauze pre
lungite).

Sînt cunoscute marile reali
zări obținute de poporul ro
mân, sub conducerea partidu
lui comunist, în dezvoltarea 
economico-socială a țării. In 
înfăptuirea politicii de indus
trializare socialistă a țării, ca
re a transformat România din- 
tr-o țară agrară, cu o industrie 
slab dezvoltată și o agricultură 
înapoiată, într-o țară indus- 
trial-agrară, cu o industrie di
namică, în plină dezvoltare, 
tineretul și-a adus, de aseme
nea, contribuția sa deosebit de 
prețioasă. Se poate spune că 
nu există șantier mai impor
tant, că nu există uzină edifi
cată în anii construcției socia
liste în care să nu fie încor
porată și munca entuziastă, 
plină de abnegație a tinerei 
generații.

De asemenea, Uniunea Tine
retului Comunist, tineretul 
și-au adus contribuția de 
mare preț la transformarea 
socialistă a satului, la coopera
tivizarea agriculturii, la pro
gresul general al agriculturii 
noastre socialiste.

Trebuie subliniată, totodată, 
participarea activă a Uniunii 
Tineretului Comunist la înfăp
tuirea revoluției culturale, la 
ampla activitate de ridicare a 
nivelului de cultură al tinere
tului, al întregului popor.

O dată cu marile victorii în 
transformarea revoluționară 
socialistă a României, în lichi
darea claselor exploatatoare, 
în făurirea unei economii so
cialiste unitare, a avut loc 
creșterea continuă a nivelului 
de trai material și spiritual al 
întregului nostru popor. O 
grijă deosebită a acordat și a- 
cordă partidul și statul nostru 
condițiunilor de muncă, învă
țătură și de viață ale tinerei 
generații.

Cei mai bătrîni își reamin
tesc în ce condiții munceau, 
învățau și trăiau tinerii. As
tăzi, pentru tineretul patriei 
noastre, sînt create într-ade- 
văr cele mai bune condițiuni 
pentru a putea duce o viață 
demnă, liberă. Cu adevărat se 
realizează în viață principiile 
de bază ale socialismului, sco
pul și esența întregii ac
tivități a partidului nostru — 
fericirea și bunăstarea omu
lui. (Aplauze puternice).

Desigur, toate realizările în
făptuite de poporul român sînt 
rodul politicii marxist-leninis- 
te a partidului nostru comu
nist, care aplică în mod crea
tor adevărurile generale la 
condițiile concrete din țara 
noastră, sînt rezultatul muncii 
eroice a clasei muncitoare, a 
țărănimii și intelectualității, a 
tuturor oamenilor muncii fă
ră deosebire de naționalitate, 
în același timp, merită să sub
liniem contribuția importantă 
pe care a adus-o Uniunea Ti
neretului Comunist la organi
zarea și unirea eforturilor în
tregului tineret care dă un 
aport de mare însemnătate în 
înfăptuirea politicii generale 
a Partidului Comunist Român. 
(Aplauze puternice).

Iată de ce partidul nostru 
comunist, întregul popor dau 
o înaltă apreciere activității 

Uniunii Tineretului Comunist, 
întregului tineret, contribuției 
sale active la tot. ceea ce s-a 
înfăptuit și se înfăptuiește pe 
pămîntul României socialiste. 
(Aplaude prelungite).

Doresc ca la această glorioa
să aniversare să adresez cele 
mai calde felicitări Uniunii 
Tineretului Comunist, tuturor 
uteciștilor, întregului tineret, 
pentru întreaga activitate en
tuziastă și plină de dăruire 
pusă în slujba socialismului și 
fericirii întregului popor. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Acordarea ordinului „Victo
ria socialismului" — cel mai 
înalt ordin al Republicii So
cialiste România — Uniunii 
Tineretului Comunist consti
tuie o înaltă apreciere și o 
recunoaștere a contribuției 
sale însemnate și, totodată, un 
imbold pentru noi fapte mă
rețe închinate patriei, fericirii 
națiunii noastre socialiste. (A- 
plauze puternice, prelungite ; 
se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R." ; „Ceaușescu și po
porul").

Faptul că Uniunea Tinere
tului Comunist este prima or
ganizație căreia i s-a acordat 
ordinul „Victoria socialismu
lui" constituie nu numai o a- 
preciere, dar, într-un anumit 
sens, și un simbol și anume, 
simbolul tinereții socialismu
lui, al faptului că tineretul este 
pentru socialism și că viitorul 
este al tineretului și al socia
lismului. (Aplauze puternice, 
prelungite; se scandează: 
„Ceaușescu — P. C. R." ; 
„Ceaușescu și poporul").

Dragi tovarăși și prieteni 
tineri,

Aniversarea semicentenaru
lui Uniunii Tineretului Co
munist are loc în condițiile 
cînd întregul popor a pășit cu 
hotărîre la înfăptuirea preve
derilor Congresului al X-lea al 
partidului, a obiectivului fun
damental stabilit de congres — 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în 
România.

Se cunosc rezultatele în în
deplinirea planului pe primul 
an al cincinalului. După cum 
se știe, sarcinile de creștere a 
producției industriale au fost 
nu numai îndeplinite, dar și 
depășite. De asemenea, pe pri
mul trimestru al acestui an, 
producția industrială a crescut 
cu 13 la sută față de primul 
trimestru al anului trecut, de
pășind prevederile planului. 
Toate acestea demonstrează 
realismul prevederilor cinci
nalului, arată că stă în pute
rea clasei noastre muncitoare, 
a inginerilor și tehnicienilor 
noștri, să înfăptuiască cu suc
ces programul de dezvoltare 
în ritm susținut a industriei, 
care va apropia, într-o mă
sură însemnată, România de 
țările industriale avansate. 
Succese importante au fost 
realizate și în agricultură. Pu
tem spune, deci, că avem toate 
condițiile pentru a înfăptui cu 
succes sarcinile planului cin
cinal 1971—1975, ceea ce va ri
dica România pe o treaptă 
nouă de dezvoltare economică 
și socială, va crește bunăstarea 
materială și spirituală a în
tregului popor. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Un rol important în dezvol
tarea patriei noastre, în făuri
rea societății socialiste multi
lateral dezvoltate îl au învă- 
țămîntul, știința, cultura — 
factori primordiali pentru pro
gresul întregii țări. Tocmai de 
aceea partidul a luat în ulti
mii ani noi măsuri pentru per
fecționarea și îmbunătățirea 
activității de învățămînt, pen
tru dezvoltarea activității ști
ințifice, pentru îmbunătățirea 
activității cultural-educative. 
In acest sens, hotărîrile ple
narei Comitetului Central din 
noiembrie 1971 reprezintă un 
adevărat program de formare 
a omului nou, de afirmare în 
toate domeniile de activitate a 
principiilor eticii și echității 
comuniste. (Aplauze puterni
ce). In toată această activitate, 
este acordată o atenție deose
bită tineretului, formării și e- 
ducării sale, pentru că tocmai 
el este acela care va trebui să 
ducă mai departe opera înce
pută de înaintași și contempo
rani, făclia civilizației socia
liste și comuniste. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Este cunoscută preocuparea 
partidului și statului nostru 
pentru perfecționarea continuă 
a conducerii tuturor sectoare
lor de activitate, pentru dez
voltarea democrației socialiste, 
de a asigura participarea tot 
mai intensă a tuturor oame
nilor muncii la conducerea în
tregii vieți economice și so
ciale. Și aici tineretul este un 
participant activ — și el tre
buie să-și spună cuvîntul cu 
fermitate, să acționeze pentru 
înfăptuirea în viață a tuturor 
hotărîrilor și măsurilor de 
perfecționare a activității eco
nomice și sociale.

Făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și, în 
perspectivă, a comunismului 
în România impune unirea 
eforturilor întregului popor, 
în această uriașă activitate 
creatoare, de afirmare a prin
cipiilor comuniste în toate sec
toarele vieții sociale, tinerei 
generații îi revine un rol de 
cea mai mare importanță. Sîn- 
tem convinși că ea își va în
deplini cu cinste această mi
siune de onoare. (Aplauze în
delungate).

Voi, dragi prieteni tineri, 
sînteți, împreună cu toți oa
menii muncii, făuritori activi 
ai, societății celei mai înaintate 
și umane din istoria omenirii, 
voi veți avea fericirea de a 
trăi în epoca civilizației co
muniste, de a vă bucura de 
toate roadele materiale și spi
rituale făurite prin munca 
poporului, prin munca voas
tră însăși.

Orînduirea comunistă de 
mîine va fi așa cum reușim să 
o intuim și o dăltuim azi. Aș 
putea spune că depinde și de 
voi cum va arăta orînduirea 
comunistă în care veți munci 
și veți trăi. De aceea vă chem, 
dragi prieteni tineri, de a 
urma neabătut politica gene
rală a Partidului Comunist 
Român, de a învăța și a vă 
pregăti pentru a putea fi par- 
ticipanți cît mai activi la edi
ficarea societății de azi și de 
mîine. Parafrazînd pe Bolinti- 
neanu am putea spune :

..Viitor comunist de aur 
România are,

Să lucrăm cu toții la a 
ei înălțare !" 

(Aplauze puternice).
Stă în puterea noastră, a 

întregului popor, să făurim o 
asemenea civilizație materială 
și spirituală în care omul, li
ber, stăpîn pe destinele sale, 
să-și făurească în mod con
știent propriul său viitor lu
minos.

Puneți dragi tineri, întregul 
vostru entuziasm, toate visele 
voastre curate și frumoase în 
slujba patriei, a viitorului lu
minos al națiunii noastre, în 
slujba cauzei socialismului și 
comunismului, al prieteniei și 
colaborării cu toate popoarele 
lumii. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Dragi tovarăși,

După cum este cunoscut, în 
ultimii ani s-au luat o serie 
de măsuri care au aus la creș
terea rolului Uniunii Tineretu
lui Comunist în viața politico- 
socială a țării, și oferă ca
drul instituțional corespunză
tor pentru participarea tinere
tului la conducerea întregii 
societăți. Uniunea Tineretului 
Comunist participă, prin re
prezentanții săi, la organele de 
conducere ale oamenilor mun
cii din întreprinderi și insti
tuții, la activitatea organelor 
de stat, inclusiv la activitatea 
Consiliului de Miniștri. în a- 
cest cadru, tineretul participă 
nemijlocit, la fel ca toate ca
tegoriile de oameni ai mun
cii, la elaborarea hotărîrilor și 
măsurilor privind politica in
ternă și externă a țării. Aceas
ta constituie, totodată, pentru 
tînăra generație, o înaltă școa
lă a conducerii treburilor ob
ștești, creînd cele mai bune 
condiții întregului tineret pen
tru a-și pune tot mai larg în 
valoare forța și capacitatea sa 
creatoare, dinamismul și en
tuziasmul revoluționar ce-1 ca
racterizează în slujba progre
sului societății, a făuririi bu
năstării și feric\ii întregului 
popor.

în orînduirea noastră, crite
riul fundamental de apreciere 
a omului îl reprezintă activi
tatea socială utilă, munca ; 
numai muncind cu rîvnă, în 
fabrici și uzine, pe șantiere de 
construcții, pe ogoarele țării, 
în unitățile de cercetare și 
învățămînt, în toate dome
niile producției materiale și 
spirituale, aflîndu-se în pri
mele rînduri ale constructori
lor socialismului din țara 
noastră, tineretul se va putea 
afirma din plin, își va face cu 
adevărât datoria față de pa
tria sa socialistă, față de pro
priul său viitor. Constituie, de 
aceea, o înaltă îndatorire a U- 
niunii Tineretului Comunist 
de a educa tineretul în spiritul 
respectului și al dragostei de 
muncă, al dorinței de a în
china patriei, poporului, în
treaga sa activitate, toate cu
noștințele și priceperea sa. 
(Vii aplauze).

Pentru a se putea achita de 
înaltele răspunderi ce le re
vin față de societate, tinerii 
trebuie să se pregătească te
meinic pentru muncă, pentru 
viață, să învețe și să-și însu
șească profunde și multilate
rale cunoștințe, să asimileze 

tot ceea ce a creat mai de preț 
poporul nostru, întreaga uma
nitate de-a lungul veacurilor, 
în domeniul cunoașterii. Edifi
carea noii orînduiri sociale — 
operă de uriașă amploare și 
complexitate — nu poate fi 
concepută decî.t pe baza știin
ței celei mai avansate ; de a- 
ceea însușirea și stăpînirea ști
inței și tehnicii modeme, a 
realizărilor cele mai noi ale 
gîndirii și creației umane 
constituie o cerință primor
dială pe care societatea noas
tră socialistă o pune în fața 
tinerei generații.

Numai prin muncă asiduă, 
înzecindu-și eforturile pentru 
a învăța, pentru a pătrunde 
cît mai adînc în tainele cu
noașterii, tineretul se va pu
tea achita în bune condițiuni 
de îndatoririle tot mai mari 
pe care le ridică conducerea 
întregii vieți sociale, dezvol
tarea producției, științei și 
tehnicii, a culturii noastre so
cialiste, progresul general al 
societății, va putea fi la înăl
țimea exigențelor noi și me
reu crescute ale civilizației 
materiale și spirituale pe care 
o făurim.

Tineretul își va putea valo
rifica în mod creator cunoș
tințele sale — în slujba pro
gresului multilateral al so
cietății — numai însușindu-și 
și stăpînind temeinic materia
lismul dialectic și istoric, con
cepția despre lume și viață a 
partidului nostru comunist, 
care-i dă o perspectivă clară 
asupra evoluției vieții și so
cietății, asigură înțelegerea le
gilor și cerințelor obiective ale 
dezvoltării sociale.

Tineretul nostru de astăzi 
s-a născut și trăiește într-o 
societate nouă, eliberată de 
viciile morale generate de ine
galitatea socială a lumii bur
gheze, de relații de exploa
tare. Tineretului trebuie să-i 
fie caracteristice puritatea mo
rală, dorința de perfecționare 
continuă, de însușire a unor 
trăsături morale proprii socie
tății socialiste — cinstea, sim
țul datoriei civice și al drep
tății sociale, grija și respectul 
față de interesele colectivi
tății, de avutul obștesc, aspi
rațiile spre mai bine, mai 
frumos. Uteciștii și .toți ti
nerii patriei noastre trebuie 
să se situeze pe pozițiile 
cele mai înaintate ale 
luptei dintre vechi și nou, 
să fie un sprijin de nădejde 
al partidului în ampla sa ac
tivitate de promovare în viața 
socială a eticii și echității so
cialiste, de combatere hotărî- 
tă a concepțiilor și atitudinilor 
retrograde, înapoiate, a acte
lor antisociale, a reminiscen
țelor modului de viață bur
ghez.

Uniunea Tineretului Comu
nist are îndatorirea nobilă de 
a milita neobosit pentru for
marea omului nou al societă
ții noastre, pentru a sădi în 
inimile tineretului patriotis
mul socialist, dragostea față 
de patrie, față de partid și 
popor. (ApJauze puternice, 
prelungite). Este o datorie sa
cră, înalt patriotică, a fiecărui 
tînăr de a contribui cu toate 
forțele sale la întărirea și în
florirea României socialiste, de 
a se pregăti temeinic și a fi 

gata oricînd să apere — chiar 
cu prețul propriei vieți — in
dependența și integritatea pa
triei, cuceririle revoluționare 
ale poporului, (zlplauze înde
lungate; se scandează „P.C.R.
— P.C.R.", „Ceaușescu — 
P.C.R.").

în țara noastră sînt asigu
rate tuturor tinerilor posibili
tăți egale de pregătire, de 
muncă și afirmare în viața 
socială. Acționînd în spiritul 
politicii naționale a partidului 
comunist, Uniunea Tineretului 
Comunist trebuie să militeze 
neabătut pentru întărirea prie
teniei și frăției dintre tinerii 
români și cei aparținînd na
ționalităților conlocuitoare 
pentru ca, împreună, să dez
volte ceea ce au făurit în co
mun de-a lungul veacurilor 
părinții lor prin munca și 
lupta comună. Organizațiile de 
tineret au sarcina de a com
bate cu hotărîre naționalis
mul și șovinismul, sub orice 
formă s-ar manifesta, ae a 
dezvolta în rîndurile tineretu
lui dragostea și respectul față 
de tradițiile de luptă ale oa
menilor muncii de toate na
ționalitățile, conștiința că nu
mai prin munca înfrățită a 
tuturor celor care s-au născut 
și trăiesc pe aceste meleaguri 
români, maghiari, germani, 
sîrbi și de alte naționalități — 
se poate realiza cu succes pro
gresul neîntrerupt al patriei 
noastre comune — România 
socialistă (Aplauze puternice).

Pregătindu-se temeinic pen
tru muncă și viață, unit în 
idealurile și aspirațiile sale de 
a servi patria sociahstă, tine
retul trebuie să fie prezent, 
să lucreze acolo unde îl soli
cită interesele dezvoltării so
cietății, să contribuie prin 
munca sa entuziastă la înflo
rirea orașelor și comunelor de 
pe întreg cuprinsul patriei, la 
dezvoltarea armonioasă și pro
gresul eeonomicoHSOcial al tu
turor județelor, la înfăptuirea 
mărețului program de ridicare 
generală a țării pe noi trepte 
ale civilizației socialiste.

Trebuie să înțelegeți, dragi 
tovarăși, că socialismul și co
munismul se construiește, șd 
trebuie construit în toate ora
șele și satele patriei noastre și 
voi trebuie să fiți prezenți 
peste tot. (Aplauze puternice, 
prelungite; se scandează: 
„Ceaușescu — P. C. R.“ ; 
„Ceaușescu și poporul").

Sîntem la o adunare festivă
— și de obicei în asemenea 
prilejuri se vorbesc numai 
lucruri bune. Și într-adevăr 
avem multe realizări cu care 
ne putem mîndri. Dar nu pu
tem și nu trebuie să uităm 
niciodată, că în activitatea 
noastră mai sînt și lipsuri, că 
mai avem de învins multe 
greutăți.

In acest sens, trebuie să 
menționez că în activitatea U- 
niunii Tineretului Comunist 
mai sînt încă o serie de lip
suri, îndeosebi în ce privește 
munca educativă, de pregăti
re a tineretului pentru muncă 
și viață. Este necesar să se 
curme cu hotărîre atmosfera 
de automulțumire călduță, de 
estompare a neajunsurilor și 
de nesocotire a cerințelor ti-

(Continuare în pag. a IV-a)

Aplauzele sînt expresia adeziunii și hotărîrii noastre de acțiune Mdrturii ale dragostei cu care întregul tineret îl înconjoară pe conducătorul partidului și statulu-i



SCINTEIA TINERETULUI" pag. 4 SlMBÂTĂ 15 APRILIE 1972

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

(Urmare din pag. a III-a)

TIMPUL PORUMBULUI

NICOLAE CEAUȘESCU >*

A

IN BĂRĂGAN

neretului, trebuie să se ac
ționeze cu mai multă fermi
tate și intransigență revolu
ționară în întreaga activitate. 
(Vii aplauze).

După cum vedeți, sînt înțe
legător și critica este destul 
de dulce și ea, dar mă veți 
înțelege, tovarăși.

După cum se știe, critica și 
autocritica constituie un factor 
dinamizator în lupta împotri
va lipsurilor, a vechiului în 
societate și pentru îmbunătă
țirea întregii activități, pentru 
afirmarea noului în toate do
meniile vieții sociale. De a- 
ceea este necesar ca în acti
vitatea organizațiilor de ti
neret, critica și autocritica să 
se manifeste, dacă se poate 
spune așa, ca în propria casă.

Uniunea Tineretului Comu
nist este o organizație revolu
ționară și întreaga istorie a sa 
este o adevărată epopee de 
luptă revoluționară. Sărbăto
rirea semicentenarului Uni
unii Tineretului Comunist tre
buie să ducă la o îmbunătă
țire generală a activității tu
turor organizațiilor de tineret. 
Nu trebuie să uităm niciodată 
că tineretului îi sînt caracte
ristice îndrăzneala, inițiativa, 
spiritul novator, revoluționar 
în transformarea societății și 
a omului ; de aceea și el tre
buie să fie în primele rînduri 
ale luptei pentru afirmarea 
noului în societatea socialistă 
din România.

Uniunea Tineretului Comu
nist trebuie să lucreze astfel 
încît să constituie cadrul orga
nizat pentru punerea în va
loare a tuturor calităților ti
nerei generații, să constituie 
cea mai înaltă școală de edu
care revoluționară a tinere
tului și, totodată, organizatorul 
și conducătorul tineretului în 
lupta șl munca de dezvoltare 
socialistă a patriei noastre. 
(Aplauze puternice, prelun
gite).

Am vorbit nu o dată des
pre aprecierea pe care parti
dul o dă Uniunii Tineretului 
Comunist șl tineretului în 
general. Doresc și cu acest 
prilej să exprim convingerea 
conducerii partidului, a mea 
personal, că Uniunea Tinere
tului Comunist își va îndeplini 
și în viitor cu cinste și în tot 
mal bune condițiuni rolul său 
de organizație revoluționară a 
tineretului, de ajutor de nă
dejde al partidului în toate 
împrejurările. (Aplauze puter
nice, urale; se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R.*). Fără în
doială, tineretul se va afla ca 
și pînă acum în primele rîn
duri, aducîndu-și o contribu
ție tot mai mare la înfăptuirea 
minunatului program elaborat 
de Congresul al X-lea al parti
dului, care asigură afirmarea 
tot mai puternică a națiunii 
noastre socialiste în rîndul 
țărilor socialiste, al tuturor 
popoarelor lumii, ca o națiune 
dornică să-și făurească o viață 
liberă, independentă și ferici
tă, un viitor măreț comunist. 
(Aplauze îndelungate, urale).

o deplină unitate, că succesele 
pe care le realizăm pe calea 
dezvoltării socialiste a Româ
niei sînt în același timp o con
tribuție la cauza generală a 
socialismului, a progresului și 
prieteniei cu toate popoarele 
lumii. (Aplauze puternice).

Ceea ce aș dori să mențio
nez cu acest prilej este faptul 
că tineretul, la fel ca întregul 
popor, sprijină în mod unanim 
politica externă a României 
îndreptată spre colaborarea cu 
toate țările socialiste, cu po
poarele care au pășit pe calea 
dezvoltării independente, cu 
toate statele lumii, fără deose
bire de orînduire socială. Con
siderăm că în actuala epocă a 
revoluției tehnico - științifice, 
participarea la diviziunea in
ternațională a muncii, colabo
rarea multilaterală cu toate 
statele este un factor de o de
osebită importanță pentru pro
gresul fiecărei țări, pentru a- 
sigurarea unei politici de pace 
și colaborare pe planeta noas
tră. (Vii aplauze).

Consecventă acestei politici, 
România va face totul și în 
viitor pentru a-și aduce con
tribuția la afirmarea princi
piilor noi în relațiile interna
ționale dintre state — ale ega
lității în drepturi, respectului 
independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în 
treburile interne, avantajului 
reciproc.

Vom acționa cu toată fer
mitatea pentru a se pune ca
păt politicii imperialiste de 
forță și dictat, colonialismului 
și neocolonialismului, pentru 
a se renunța la forță sau la a- 
menințarea cu forța în rela
țiile dintre state, în soluționa
rea diferitelor probleme inter
naționale. Considerăm că in
teresele tuturor popoarelor cer 
înfăptuirea unei politici de co
laborare pe baza principiilor 
sus-amintite, de respectare a 
dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî soarta așa cum o 
dorește. (Aplauze puternice, 
prelungite).

N-aș putea să nu menționez 
totuși că sîntem preocupați de 
intensificarea bombardamen
telor Statelor Unite în Viet
nam, că dorim să afirmăm în
că o dată dorința poporului ro
mân de a se pune capăt aces
tor bombardamente, războiu
lui împotriva popoarelor in- 
dochineze, de a se ajunge la o 
soluție rapidă de încetare a 
războiului și de a fi lăsate 
popoarele Indochinei să-și so
luționeze problemele așa cum 
o doresc, fără nici un 
tec din afară. (Aplauze 
lungite).

Sîntem, de asemenea, 
ocupați pentru o soluție 
tică, pe baza rezoluției 
siliului de Securitate, în
flictul din Orientul Mijlociu. 
De asemenea, considerăm că 
este necesar să intensificăm e- 
forturile șl, împreună cu alte 
state socialiste, cu toate sta
tele europene, să grăbim înce
perea pregătirii conferinței ge- 
neral-europene.

Considerăm necesar, în acest 
sens, de a se ratifica Tratatele 
dintre Uniunea Sovietică și 
R. F. a Germaniei, precum și 
dintre Polonia și R. F. a Ger
maniei — aceasta constituind 
un factor important pe calea 
destinderii și securității în 
Europa. (Vii aplauze).

Am vorbit la întoarcerea 
din vizita în cele 8 țări afri
cane despre constatările fă
cute și despre dorința Româ
niei și a acelor popoare de a 
dezvolta o colaborare rodnică.

ames- 
pre-

pre-

con-

Dragi tovarăși și prieteni,

Nu doresc să mă refer acum 
pe larg la problemele inter
naționale. Este cunoscută po
litica externă a partidului și 
statului nostru. Noi avem per
manent în vedere că între po
litica internă și externă există

FELIX Șl UTILI a rulează la
Patria (orele 9,30; 13; 16,30; 20), 
Excelsior (orele 9, 12,30; 16; 19.30).

TATA DE DUMINICA : rulează 
la Victoria (orele 9: 11.15; 13.30: 
16, 18,30; 20,45)

MAREA DRAGOSTE . ruleazâ la 
Scala (orele 9; 11.15: 13,45; 16.15; 
18,45: 21,15).

PUTEREA Șl ADEVĂRUL ; ru- 
leazâ ia Lumina (orele 9. 12,30; 
16, 19,30), Cosmos (orele 15,30; 19).

PRERIA . rulează la Festival 
(orele 9; 11.15; 13.30; 16; 18,30;
20.45)

PENTRU CA SE IUBESC : ru
lează la Central (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15. 20,30), Tomis (O- 
rele 9; 11.15; 13.30; 16; 18,15; 20,30), 
Flamura (orele 9: 11.15: 13.30: 16; 
18.15. 20.30).

EVADAREA DIN PLANETA 
MAIMUȚELOR ; rulează la Favorit 
(orele 9,15; 11.30; 13,45; 16; 18,15:
20.30) , Luceafărul (orele 9; 11,15;
13.30; 16; 18.45; 21).

MARY POPPINS : rulează la 
Capitol (orele 9,30; 12,30;
19.30) . Feroviar (orele 9,15; 
16,15; 18.45). Modern (orele 9; 
16; 19,30)

PIROSMAN1 : rulează la 
zești (orele 15.30; 18; 20,15).

TARZAN. OMUL JUNGLEI : 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9—18.30 în continuare; Program de 
documentare — ora 20,15).

HEI, PUȘTIULE 1 • - - •-
Doina (orele 11.30: 13,45), ’ 
PENTRU RÎS (orele 16; 
20,30. la ora 10 Program 
sene animate).

PĂDUREA PIERDUTA : 
ză 'a Drumul Sării (orele 
17.45- 20). Arta (orele 
20.15)

ADIO. DOMNULE CHIPS J ru-

Bu-

ruleazâ la 
TOTUL. 

18,15: 
de de-

15.30;

rulea-
15.30: 

18:

lează la Melodia (orele 9; 12,30;
16; 19,30), Gloria (orele 9; 12,30: 
16; 19,30).

OLESIA : rulează la Crîngași
(orele 15,30; 18; 20,15).

FERICIT CEL CARE, CA ULI- 
SE : rulează la Grivița (orele 9: 
11.15; 13,30; 16; 18,15: 20,30), Vol
ga (orele 9; 11,15: 13.30: 16: 18,15: 
20,30).

SACCO ȘI VANZETTI : rulează 
la Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

INCIDENTUL : ruleazâ la Bu- 
cegi (orele 15,45; 18; 20.15), Aurora 
(orele 9: 11,15: 13.30; 15.45: 18;
20.15) .

INTRAREA LIBERA LA OFI
CIUL STĂRII CIVILE : rulează la 
Laromet (orele 15,30; 17,30; 19,30).

LOVE STORY ; rulează la U- 
nirea (orele 15,30; 18; 20,15), Ra
hova (orele 15,30; 18: 20,30).

B. D. LA MUNTE ȘI LA MARE: 
rulează la Lira (orele 15,30; 18;
20.15) .

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Giulești (orele 15,30: 17,45: 20).
Miorița (orele 10; 12.30: 15; 17,30; 
20).

NU-MI PLACE ZIUA DE LUNI : 
rulează la Moșilor (orele 15,30: 
17,45: 20).

MIRII ANULUI II : rulează
Ferentari (orele 15,30; 17,45; 

AVENTURI ÎN ONTARIO :
lează la Pacea (orele 15,45; 18; 

MICUL SCALDATOR :
la Floreasca (orele 15.30; 18; 20,30). 

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE i rulează 
la Progresul (orele 15.30: 18: 20,15). 

LOCOTENENTUL BULLITT : ru
lează la Viitorul (orele 15,45; 18;
20.15) . Flacăra (orele 15,30; 18;
20.15)

la
20). 
ru- 

- . 20). 
ruleazâ

ce aș dori să menționez 
data aceasta este faptul 
această vizită, ca și al-

Ceea 
și de 
că și 
tele, ca întreaga noastră poli
tică externă, a confirmat încă 
o dată justețea politicii inter
naționale a României, a de
monstrat că, pe toate meridi
anele, România are prieteni 
buni, de nădejde — și, că, la 
rîndul său, România se afir
mă ca un prieten de nădejde 
al tuturor popoarelor care lup
tă pentru dezvoltarea lor inde
pendentă. (Aplauze puternice).

In acest spirit este necesar 
ca și Uniunea Tineretului Co
munist să acționeze și mai 
intens pentru dezvoltarea cola
borării cu organzațiile de ti
neret, cu întregul tineret, por
nind de la faptul că în viața 
internațională tineretul consti
tuie o uriașă forță, în continuă 
mișcare — și că unirea efor
turilor sale are un rol hotă- 
rîtor în dezvoltarea vieții in
ternaționale pe calea progre
sului, a păcii șl socalismului. 
(Aplauze puternice, prelun
gite).

în ce o privește, România 
va face totul și în viitor pentru 
întărirea unității tuturor ță
rilor socialiste, a tuturor for
țelor antiimperialiste, pentru 
ca, o dată cu preocuparea pen
tru progresul general pe calea 
înfăptuirii hotărîrilor Congre
sului al X-lea, să ne aducem 
și mai deplin contribuția la 
înfăptuirea unei politici de 
colaborare între toate națiuni
le lumii. (Aplauze puternice).

Dragi tovarăși și prieteni, 
Aniversînd cinci decenii de 

luptă revoluționară, Uniunea 
Tineretului Comunist face un 
bilanț strălucit de realizări în 
organizarea și conducerea ti
neretului, în lupta de eliberare 
socială și națională, în cons
truirea orînduirii socialiste, de 
fidelitate nestrămutată față de 
Partidul Comunist Român, 
față de politica sa marxist-le- 
ninlstă. (Aplauze puternice, se 
scandează „Ceaușescu-P.C.R.*, 
„Ceaușescu și poporul*).

în sală sînt prezenți „tineri* 
care la înființarea U.T.C.-ului 
aveau vîrsta voastră. (Aplauze

puternice). Sînt prezenți, de 
asemenea, și tineri care au in
trat în decursul anilor și au 
lucrat în rîndurile Uniunii Ti
neretului Comunist, devenind 
apoi activiști ai partidului 
nostru. (Aplauze puternice). 
Privind în sală îmi amintesc 
de anii cînd am intrat în rîn
durile U. T. C.-ului ; eram 
cam de vîrsta pionierilor de 
astăzi. Noi cei care am lucrat 
în rîndurile tineretului co
munist în decursul anilor, știm 
ce a reprezentat Uniunea Ti
neretului Comunist, știm și 
cîte greutăți au trebuit învin
se. Dar avem satisfacția — 
participînd la această glorioasă 
aniversare — să spunem că, 
așa cum s-a priceput, fiecare 
și-a făcut datoria față de cau
za poporului, de cauza revolu
ției, față de cauza fericirii în
tregii noastre națiuni. (Aplau
ze puternice, se scandează : 
„P.C.R. — P.C.R.*).

Voi tinerii care participați 
acum la a 50-a aniversare, 
veți participa, fără nici o în
doială, și la centenarul Uniu
nii Tineretului Comunist. (A- 
plauze puternice). Ceea ce 
v-aș dori vouă și întregului 
tineret, este ca să vă prezen
tați la acest centenar cu frun
tea sus, ca cetățeni ai unei 
patrii libere, care au construit 
societatea comunistă, ca cetă
țeni care și-au făcut pe deplin 
și în toate împrejurările da
toria față de partid, față de 
patrie, față de cauza socialis
mului și comunismului. (A- 
plauze puternice, urale, ovații; 
se scandează : „P. C. R. —
P.C.R.*; „Ceaușescu—P.C.R.*).

Vîrsta de 50 de ani marchea
ză maturitatea gîndirii politice, 
ceea ce este un lucru foarte 
bun. Aș dori însă să-i recomand 
Uniunii Tineretului Comunist 
de a ține permanent seama de 
bogata sa experiență, de a ră- 
mîne permanent o organiza
ție tînără, nu numai prin 
media anilor membrilor săi, ci, 
în primul rînd, prin concep
ția despre lume și viață, prin 
felul în care își va desfășura 
întreaga activitate și va mi
lita pentru făurirea tinerei o- 
rînduiri comuniste în Româ-

nia. (Aplauze puternice, înde
lung repetate; urale).

Doresc Uniunii Tineretului 
Comunist, așa cum se spune 
în poveste, o tinerețe fără bă- 
trînețe — și atunci, fiți siguri, 
că organizația voastră se va 
bucura de încredere și va £» 
urmată întotdeauna, de între
gul tineret. (Aplauze prelun
gite, se scandează : „P.C.R. — 
P.C.R.*, „Ceaușescu—P.C.R.“).

Manifestarea caldă, entu
ziastă din această sală, care 
știu că exprimă gîndurile în
tregului nostru tineret, de de
votament față de partid și 
față de patrie, întărește con
vingerea mea, a conducerii de 
partid și de stat, că Uniunea 
Tineretului Comunist este o 
organizație care își va face 
întotdeauna datoria, că întrea
ga tînără generație a Români
ei socialiste, va fi un partici
pant și mai activ la înfăp
tuirea programului elaborat de 
Congresul al X-lea al partidu
lui, a măsurilor privind dez
voltarea multilaterală a patri
ei, pe drumul socialismului și 
comunismului. (Aplauze pu
ternice, urale ; se scandează : 
„Ceaușescu — P. C. R.“, 
„Ceaușescu — P.C.R.*).

Urez Uniunii Tineretului 
Comunist, tuturor uteciștilor, 
întregului tineret noi și noi 
succese în întreaga activitate, 
în intensificarea eforturilor 
pentru însușirea științei și cul
turii celei mai avansate, spre 
a deveni cetățeni de nădejde 
ai patriei, constructori minu
nați ai socialismului și comu
nismului în România ! (A-
plauze îndelungate și urale, se 
scandează : „Ceaușescu —
P.C.R. !**).

Vă doresc tuturor, celor pre
zenți la această adunare, în
tregului tineret o viață îmbel- i 
șugată, fericită, multă sănă
tate !

(APLAUZE ȘI URALE PU
TERNICE. ÎNTREAGA ASIS
TENȚA, ÎN PICIOARE, OVA
ȚIONEAZĂ MINUTE ÎN ȘIR 
PENTRU PARTIDUL COMU
NIST ROMAN, PENTRU CO
MITETUL CENTRAL, PEN
TRU SECRETARUL GENE
RAL AL PARTIDULUI, TO- 
VARAȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU).

De strajâ lîngd drapelele partidului, patriei și organizației U.T.C.

Aici, în nesfîrșitul Bărăgan, 
timpul porumbului a sosit de a- 
proape 2 săptămîni și se arată 
foarte pretențios îndemnînd oa
menii la grijă și la operativitate. 
Chiar dacă mai pică ici-colo cîte 
o ploicică răzleață, pe ansamblul 
județului stratul superficial al so
lului e sărac în umiditate și de 
aceea se cere specialiștilor să in
dice cea mai adecvată tehnologie 
de lucru, începînd de la pregăti
re și pînă la semănat. Trebuie 
spus din capul locului că în ma
rea majoritate a cooperativelor 
agricole și a fermelor de stat ia- 
lomițene eforturile deosebite ale 
lucrătorilor pămîntului sînt în
dreptate tocmai spre împlinirea 
imperativelor acestui an al po
rumbului : calitatea ireproșabilă a 
lucrărilor și efectuarea lor în
tr-un interval cît mai scurt posi
bil. Așa cum au făcut-o, de pil
dă, mecanizatorii și cooperatorii 
de la Andrășești. La data rai
dului nostru se împlinea o săp- 
tămînă de cînd se trecuse la în- 
sămînțarea porumbului, timp în 
care cu cele 5 semănători se 
realizaseră aproape 500 din cele 
528 hectare planificate cu a- 
ceastă cultură. în fiecare din a- 
ceste zile toți mecanizatorii 
și-au depășit norma de 15 hec
tare. „Nu prin mărirea vitezei 
de înaintare, cum poate cre
deți, ci prin prelungirea timpu
lui de lucru — precizează șeful 
secției de mecanizare, Nicoale 
Toth. Pentru a avea siguranța 
respectării densității, a interva
lului dintre cuiburi și rînduri, la 
toate semănătorile au fost blo
cate vitezele superioare lucrîn- 
du-se doar cu viteza întîi. Am 
intrat, însă, în brazdă de cum 
s-au ivit zorile și am ieșit atunci 
cînd întunericul ne împiedica să 
urmărim traseul semănătorilor. 
Ne-a mai ajutat apoi și faptul 
că de cînd am început semăna
tul nu am avut nici o defecțiune 
tehnică iar aprovizionarea cu 
semințe s-a făcut în mod co
respunzător". La ferma nr. 1, 
condusă de ing. Dorina Nede- 
lescu, lucrează mecanizatorii
Iancu Stanciu și Panait Geor
gescu care vor avea grijă în ex
clusivitate pînă la cules de su
prafața de porumb cultivată aici. 
„Aplicarea acordului global și al 
plății muncii mecanizatorilor i-a 
stimulat în mod deosebit, stră
dania lor pentru efectuarea lu
crărilor așa cum li s-a indicat, 
depășind limitele cu care ne 
obișnuisem pînă acum — ne 
spune șefa fermei. Repartizarea 
lor pe formații de muncă a în
tărit coeziunea între ei pe de o 
parte și între ei și membrii coo
peratori pe de altă parte. în a- 
ceastă primăvară nu am avut o- 
cazia niciodată să fac vreo ob
servație în privința calității, de 
respingere a lucrului nefiind 
vort>a“. Aprecierile favorabile 
sînt susținute și accentuate de 
inginerul șef al cooperativei a- 
gricole, Constantin Munteanu, 
care aduce un argument în 
plus : „atașamentul celor 24 de 
mecanizatori față de unitatea 
noastră e dovedit și de faptul că 
ei au solicitat să li se dea să lu
creze în acord global, ca orice 
cooperator, o suprafață de 10

su- 
De

cooperator, o suprafață de 
hectare cu porumb. Această 
prafață au lăsat-o la urmă, 
abia azi au început să o însă- 
mînțeze". Pentru a raporta în
cheierea campaniei, mecanizato
rilor de la Andrășești le mai 
trebuiau doar 2 zile, una în care 
să pregătească bine cele 28 de 
hectare care au fost cultivate 
cu orez în anul precedent, so- 
licitînd lucrări energice pentru 
a se obține un pat germinativ 
corespunzător și una ca să le 
însămînțeze. Un succes al mun
cii operative și de calitate obți
nut și de alte secții de mecani
zare unde ponderea cea mai 
mare o dețin tinerii : Grivița, 
Dor Mărunt, Modelu, Roseț, 
Ceacu, Scînteia, Smirna și Iazu.

Dar nu peste tot rodul ceasu
rilor prielnice lucrului în cîmp 
a fost la fel de bogat. Chiar la

OSCEOLA : ruleazâ la Munca (o- 
rele 15.30; 18; 20.15).

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 
ruleazâ la Vitan (orele 15,30; 17,45; 
20).

LUMEA MINUNATA A FRAȚI
LOR GRIMM (orele 10; 13) ; O 
NOAPTE LA OPERA (orele 16,30; 
18,45) ; COLIERUL REGINEI (ora 
20,30) rulează la Cinemateca 
„Union".

Victoria) : NOCTURN IV — ora 
21,30; AVENTURILE LUI PLUM 
PLUM — ora 10; (Sala Academiei): 
RAI ȘI NAT ARAI — ora 10; Tea
trul „I. Vasilescu" : CÎND ”” 
VOLVERELE TAC
Circul „Globus" : ----------------
RID SUB CUPOLA — orele 10 
19.30; Studioul „Casandra" 
I.A.T.C. : NEÎNȚELEGEREA
ora 20.

RE-
— ora 19,30; 
PLANETELE

Și 
al

cooperativa agricolă din Cio
chină, unitate vecină cu cea din 
Andrășești, dispunînd de con
diții de climă și sol identice, 
stadiul realizărilor dovedește că 
nu fiecare zi care a trecut de la 
debutul semănatului a fost folo
sită cu aceeași intensitate. Un 
calcul simplu făcut împreună cu 
șeful secției de mecanizare, 
Gogu Petrache, e edificator : cu 
cele 7 semănători SPC 6 în con
dițiile îndeplinirii normei, se pot 
realiza zilnic 105 hectare. La 
data de 6 aprilie a.c. erau însă- 
mînțate 220 hectare din totalul

Cronica de

campanie

se 
ca

de 1157. Peste 5 zile cifra rea
lizărilor era doar de 520 hec
tare și nu de 750 hectare cît ar 
fi fost normal să se înregis
treze. Cauza — nu numai zi
lele de lucru „scurtate* cu 
multe ore, ci și frecvența defec
țiunilor, pauze nedorite în flu
xul firesc al lucrărilor. Un con
trol mai exigent al șefului de 
secție, cît și al inginerului șef, 
Alexandru Perlic, privind modul 
cum sînt întreținute mașinile, 
cum e folosit timpul de lucru 
pentru întărirea disciplinei, 
impune de urgență pentru
recuperarea întîrzierilor să fie 
făcută în mers, într-un interval 
cît mai scurt.

Imperativul operativitate, tre
buie însoțit, așa cum spuneam 
și mai înainte, de imperativul 
calității. Condițiile specifice ale 
acestei primăveri solicită o mare 
elasticitate în prescrierea gamei 
de lucrări aferente semănatului. 
Conștiinciozitatea mecanizato
rilor trebuie să se manifeste în 
respectarea unor indicații pre
cise, variind de la solă la solă, 
în funcție de umiditate, struc
tura și tipul de sol existent, de

semințelo folosite. Presenț* 
Îiermanentă în cîmp a specia- 
iștilor e de aceea o condiție 

indispensabilă. Numai așa a 
fost posibil, de pildă, la Perieți 
ca o lucrare necorespunzătoare 
de pregătirea terenului, efectu
ată de tinerii mecanizatori Con
stantin Coțofană și Ion Stan- 
ciu să fie refăcută la cererea 
inginerului șef. „Din cei 31 de 
mecanizatori ai secției, 20 sînt 
tineri — ne spune acesta. Ma
joritatea sînt băieți de nădejde, 
pricepuți. Cu Ion Zaicovici, Iu
lian Grecu, Constantin Mă
ciucă sau Ion Păunescu se pot 
realiza adevărate lucrări de ar
tă. Alții, însă, mai au încă de 
învățat, se simte nevoia să fie 
controlați și îndrumați. Așa am 
reușit pînă acum să realizăm 
însămînțări de calitate, în peri
oada optimă. Acum, la porumb, 
atenția noastră e sporită*. La 
Perieți din 803 hectare planifi
cate erau semănate peste 650 
hectare, restul suprafeții unnînd 
să se încheie în 2 zile de lucru.

Și pentru ca întregul județ 
Ialomița să raporteze încheia
tul semănatului nu mai sînt ne
cesare decît cîteva zile, dacă se 
respectă ritmul zilnic planificat. 
Din cele peste 143 000 hectare, 
cît se vor cultiva cu porumb în 
C.A.P.-uri și I.A.S.-uri s&mînța 
a fost introdusă sub brazdă pe 
mai bine de 60 la sută. Se im
pune în continuare folosirea tu
turor mașinilor la întreaga lor 
capacitate, prelungirea pe cît po
sibil a zilei de muncă, un control 
riguros și o îndrumare perma
nentă din partea specialiști
lor. Organizațiile U.T.C. sînt 
datoare să intensifice activita
tea pentru ca fiecare utecist, me
canizator sau cooperator, angre
nat în lucrarea de sămănat a 
porumbului să lucreze cu în
treaga putere și pricepere de 
care e în stare. Timpul porum
bului solicită aceasta.

OCTAVIAN MILKA

TROFEUL SPORTIVITĂȚII
acordat de „SClNTEIA TINERETULUI"

• OBSERVATORII FEDERALI ACORDA ECHIPELOR URMĂTOA
RELE NOTE PENTRU DISCIPLINA

ETAPA A XIX-A
Cornel Simionescu, meciul 

S.C. Bacău—Petrolul : 8 gazdelor 
și 9 oaspeților ; C. Drăgușin, 
Steaua—Jiul : nota 8 pe toată 
linia : le scad cîte 2 puncte pen
tru protestele jucătorilor în care 
au excelat Vigu și Libardi ; Ion 
Marinescu, A.S.A. Tg. Mureș— 
U.T.A. : sportivitate exemplară, 
nota 10 ambelor echipe : Grecu 
Constantinescu, Politehnica — 
Univ. Craiova : 9 pentru unii, 
tot 9 și pentru ceilalți ; Angelo 
Niculescu, Dinamo—Rapid : 8 
pentru primii, 9 pentru ceilalți ; 
Gh. Ola, Steagul roșu—Farul : 9 
pentru fiecare din echipe : Co- 
loman Braun, Crișul—„U“ Cluj : 
9 pe toată linia ; Ion Voica, 
C.F.R. Cluj—F.C. Argeș : 8 pen
tru feroviari și 7 pentru arge
șeni — pentru proteste nume
roase care l-au obligat pe arbi
tru să scoată multe cartonașe.

ETAPA A XX-A
A.S.A. Tg. Mureș—Crișul (Mir- 

Cruțescu) : pentru tragerilecea

de timp și jocul periculos — t- 
titudini nesportive — ambelor 
formații doar nota 8 ; F.C. Ar
geș—Steaua (Ion Voica) : pentru 
argeșeni nota 5 (au protestat în 
bloc la acordarea loviturii de la 
11 m), pentru oaspeți, nota 9 ; 
Farul—S.C. Bacău (C. Drăgu
șin) : 8 pentru constănțeni (au 
primit avertismente, au mani
festat o stare de nervozitate) și 
7 pentru băcăoani (au recurs la 
trageri de timp $i au fost a- 
vertizați 2 jucători) ; U.T.A.— 
Jiul (Gh. Ola) : ambelor for
mații nota 10 ; Univ. Craiova- 
Dinamo 
nota 10 
pele ;
(Const, 
ambele _ _
tru lipsă de combativitate, re
nunțare la joc. evoluție plicti
sitoare și durități ; „U* Cluj— 
Steagul roșu (CoIoman Braun) : 
10 pentru gazde, 10 pentru 
oaspeți ; Rapid—C.F.R. Cluj 
(Ion Alexandrescu) : nota 9 am
belor formații.

(Angelo Nlculeseu) t 
pentru amîndouă echi- 
Petrolul — Politehnica 
Dobre) : nota 7 pentru 
formații. De ce ? Pen-

MERIDIAN
ILIE NASTASE 

IN SEMIFINALELE 
DE LA MADRID

SIMBATA, 15 APRILIE 1972

Opera Română : ECATERINA 
TEODOROIU — ora 16; Teatrul 
de Operetă : LASAȚI-MA SA CÎNT 
— ora 10,30; CONTELE DE LU
XEMBURG — ora 19,30; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : TRAVESTI — ora 20; 
(Sala Studio) : DULCEA PASARE 
A TINEREȚII — ora 20; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : O SCRISOARE
PIERDUTA — ora 15; DOMNIȘOA
RA DE BELLE-ISLE — ora 20; 
VICARUL - ora 20 ; Teatrul 
„C. I. Nottara" (Sala Magheru) : 
ȘI EU AM FOST ÎN ARCADIA — 
ora 19.30; (Sala Studio) : VINOVA
TUL — ora 20; Teatrul Giulești : 
COMEDIE CU OLTENI — ora 
19,30; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : BIMBIRICA — ora 19,30: 
(Sala Victoria) : ȘI FEMEILE 
JOACA FOTBAL — ora 19,30; 
Teatrul Evreiesc : CONSTRUCTO
RUL SOLNESS — ora 19,30; Tea
trul Mic ; APE ȘI OGLINZI — ora 
19,30; Teatrul „Țăndărică" (Sala

DUMINICA, 16 APRILIE 1972

Opera Română : RĂPIREA DIN 
SERAI — ora 11; BĂRBIERUL 
DIN SEVILLA - ora 19,30; Tea
trul de Operetă : SE MARITA FE
TELE — ora 10,30: ȚARA SURÎSU- 
LUI — ora 19,30; Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : 
COANA CHIRIȚA — ora 10.30: 
MOARTEA ULTIMULUI GOLAN 
— ora 15.30; O SCRISOARE PIER
DUTA — ora 20; (Sala Studio! : 
PĂRINȚII TERIBILI — orele 10,30 
șl 20; JOCUL DE-A VACANȚA — 
ora 15,30; Teatrul „Luda Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : O 
SCRISOARE PIERDUTA — orele 
10 și 15; PLAY STRINDBERG — Ora 
20; (Sala Studio) : VICARUL — ora 
10: SPECTACOL DE POEZIE SI 
MUZICA - ora 20; Teatrul „C. I 
Nottara" (Sala Magheru) ; BUNA 
SEARA, DOMNULE WILDE — ora 
10: ADIO CHARLIE - ora 15,30: 
OMUL CARE... — ora 19.30; (Sala 
Studio)" : SUS PE ACOPERIȘ... ÎN 
SAC — ora 16; VIZIUNI FLAMAN
DE — ora 20: Teatrul Giulești 
FREDDY — ora 10; COMEDIE CU 
OLTENI — ora 15: ...ESCU — ora 
19,30; Teatrul ,,C. Tănase" (Sala 
Savoy) : BIMBIRICA — ora 19,30:

(Sala Victoria) ; ȘI FEMEILE 
JOACA FOTBAL — ora 19,30; 
Teatrul Evreiesc : BARASEUM ’70
— ora 11; PE PLACUL TUTUROR
— ora 19.30; Teatrul Mic : VICLE
NIILE LUI SCAPIN — ora 15; 
PISICA SĂLBATIC A — ora 19,30; 
Teatrul „Țăndărică" (Sala Victo
ria) : Q POVESTE CU CÎNTEC — 
ora 11; NOCTURN ni — ora 21,30; 
(Sala Academiei) : PUNGUȚA CU 
DOI BANI — ora 11; Teatrul 
„I. Vasilescu" : INTR-UN CI^AS 
BUN — orele 10 și 19,30; Circul 
„Globus" : PLANETELE RÎD SUB 
CUPOLA — orele 10; 16 și 19.30; 
Studioul „Casandra” al I.A.T.C. : 
CINTICELE COMICE; TREI CRAI 
DE LA RĂSĂRIT — ora 10,30; 
SÎNZIANA ȘI PEPELEA — ora 20.

SIMBATA, 15 APRILIE 1972

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. 9,05 
Biblioteca pentru toți. Alexandru 
Odobescu (I) — Viața și opera. 
9,25 Dans și muzică de pretutin
deni : Folclor din Columbia. 9,50 
De vorbă cu gospodinele. 10,50 
Selecțiuni din ,.Promenada dumini
cală". 11,10 Campionatul mondial 
de hochei — Grupa A : Finlanda- 
Cehoslovacia. (reprizele a Il-a și a 
III-a). 12,15 Telejurnal. 15,45 Des
chiderea emisiunii de după-amia- 
ză. Matineu de vacanță. 16,30 Emi-

•iune în limba germană. 18,15 
Ritm, tinerețe, dans. 19,00 Ima
gini din R.P.D. Coreeană. 19,20 
1001 de seri : „Prințesa Pâunița". 
19,30 Telejurnal. 20,10 Avanpremie
ră. 20,15 Tele-enciclopedia. 21,00 
Film serial „Invadatorii". 21,50 
Tele-divertisment. 22,30 Tele
jurnal. 22,45 Gimnastică : Campio
natele Internaționale ale României. 
23,00 Seară de romanțe.
PROGRAMUL II

16,30 Ansamblul folcloric „Cunu
na de pe Someș" al Casei de cul
tură din Năsâud. 17,00 Reportaj 
bucureștean. 17,20 Pagini muzicale 
de mare popularitate. 17,50 Agenda. 
18,00 Film artistic : „Ocolul".
DUMINICA, 18 APRILIE 1972 
PROGRAMUL I

8,15 Gimnastica pentru toți. 8,30 
Cravatele roșii. 10,00 Viața satului. 
11,10 Să înțelegem muzica — Ciclu 
de emisiuni de educație muzicală. 
12,00 De strajă patriei. 12,30 Emi
siune în limba maghiară. 14,00 
Telesport. Fotbal : Dinamo-A.S.A. 
Tg. Mureș. Gimnastică : Campio
natele Internaționale ale României. 
16,00 Postmeridian. 17,10 Film se
rial pentru tineret ; Planeta gi- 
ganților. 18,00 Cîntare patriei. Con
curs coral interjudețean. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 Re- 

săptămînli. Cartea de 
Film artistic : Departe 
dezlănțuită. 22.40 Ima- 
Danemarca. 23,00 Tele-

• Turneul internațional de te
nis de la Madrid a programat 
vineri primele întreceri ale 
sferturilor de finală. Jucînd ex
celent, Ilie Nastase l-a învins cu 
6—2, 6—0, pe maghiarul Baranyi, 
calificîndu-se în semifinalele 
competiției. El urmează să-1 în- 
tîlnească pe învingătorul jocului 
Kodeș (Cehoslovacia)—Gimeno 
(Spania). în alt meci cehoslova
cul Pala l-a eliminat cu 6—4, 
6—7, 6—1 pe italianul Panatta 
care cu o zi mai înainte cîști- 
gase în fața lui Smith (S.U.A.).

SMITH — ELIMINAT!

portajuul 
aur .20,20 
de lumea 
gini din ___________ ___
jurnal. 23,15 Gimnastică : Campio
natele Internaționale ale României.
PROGRAMUL II

12,30 Promenadă duminicală. 15,00 
închiderea emisiunii de prînz. 
20,00 Ciclu de concerte educative 
ale Radioteleviziunli. 20,50 Agenda. 
21,00 Săptămîna culturală bucu- 
reșteană. 21,15 Romanțe. 21.40 Din 
lumea științei. 22,00 Invadatorii 
(reluare).

Surpriză de proporții în ca
drul turneului internațional de 
tenis de Ia Madrid. Campionul 
american Stan Smith, cotat ală
turi de românul Ilie Năstase ca 
mare favorit al concursului, a 
fost eliminat în două seturi cu 
7—6, 7—6, de tînărul jucător 
italian Adriano Panatta (21 ani), 
învingătorul, transmite cores
pondentul agenției France 
Presse, a speculat la maximum 
greșelile comise din servici de 
Smith și s-a impus în finalurile 
de set prin voleuri eficace, pla
sate pe fundul terenului. De re
marcat că Stan Smith cîștigase 
în acest sezon patru turnee 
(Salisbury. New York. Hampton 
și Washington) și conduce în cla
samentul Marelui premiu 
F.T.L.T.

Tn proba de dublu bărbați, 
cuplul Ilie Năstase-Stan Smith a 
întrecut cu 7—5 6—2 perechea 
australiană Mullisan-Crealy, iar 
SDaninlii Manuel Orantes și An
dres Gimeno au dispus cu 6—7. 
7—5. 6—4. de columbienii Ivan 
Molina și Jaime Velasco.

competițle internaționali de te
nis.

„EUROPENELE" 
DE TENIS DE MASA

Astăzi încep la Rotterdam 
campionatele europene de tenis 
de masă care vor dura pînă la 
22 aprilie reunind peste 200 de 
jucători și jucătoare din 29 da 
țări. întrecerile sînt găzduite la 
„Energiehall", o sală cu capaci
tatea de 3 500 de locuri. Con
cursul pe echipe va avea loc 
între 15—18 aprilie, la 19 apri

lie va fi zi de repaus, iar în
tre 20—22 aprilie se vor dispu
ta probele individuale.

La actuala ediție a campiona
telor România este reprezentată 
de 3 jucătoare — Maria Alexan
dru, Carmen Crișan. Eleonora 
Mi halca-Viaicov și 3 jucători — 
Dorin Giurgiucă. Șerban Doboși, 
Teodor Gheorghe.

în pronosticurile specialiștilor 
la proba de «lmplu femei ca 
principale favorite sînt desem
nate Zoia Rudnova (U.R.S.S.), 
deținătoarea titlului european, 
Beatrix Kishazi (Ungaria), Maria 
Alexandru și cehoslovaca Ilona 
Vostova. Favoritul principal 
simplu bărbați este suedezul 
Kjell Johansson, campion euro
pean în 1964 și 1966.

• Comitetul special al ..Cupei 
Davis" reunit vineri la Copen
haga a decis cu 5 voturi contra 
două excluderea echipei Repu
blicii Sud-Africarfe de pe lista 
participantelor la tradiționala

CONCURSUL SPECIAL
PRONOSPORT NR. 18 

(etapa din 16 aprilie 197»)

S.C. Bacău-Rapid 
Steaua-Petrolul 
Politehnfca-F.C. Arse» 
Crișul-Faruj

1 
1
1 
lx

„U“ Craiova-„U“ Cluj lxJlul-Steagul Roșu 1
C.F.R. Cluf-U.T. Anul 1X2
Bologna-Roma X

Internazionale-Fiorentina
Mantova-Juventus 2
Napoli-Cantanzaro 1
Varese-Sampdoria 2
Verona-Milan 2



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 5 SlMBĂTĂ 15 APRILIE 1972

„A 50-a aniversare a creării U.T.C.“
Expunere prezentata de tovarășul MARȚIAN DAN,

prim - secretar al C. C. al U. T. C„

Stimate și iubite tovarăș* 
Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși din con
ducerea partidului și statului. 

Dragi tovarăși.

Sărbătorim cu emoție și mîn- 
drie semicentenarul Uniunii Ti
neretului Comunist, o jumătate 
de secol de existență și luptă re
voluționară, desfășurată cu eroism 
și abnegație, sub steagul glorios 
al comuniștilor. Pentru organiza
ția noastră revoluționară, pentru 
întregul tineret al patriei consti
tuie o mare cinste, un prilej de 
adîncă satisfacție hotărîrea Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, a Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia de a conferi Uniunii Tine
retului Comunist Ordinul „Vic
toria socialismului*. In numele 
uteciștilor, al tuturor tinerilor, 
exprimăm cele mai profunde și 
vii mulțumiri conducerii parti
dului și statului, personal tova
rășului Nicolae Ceaușescu, pen
tru înaltul ordin conferit Uniu
nii Tineretului Comunist.

Tineretul patriei noastre, care 
a avut dintotdeauna ca obiectiv 
al luptei sale, sub conducerea 
partidului, victoria socialismului, 
vede în distincția care poartă a- 
cest titlu o nouă și grăitoare măr
turie a prețuirii pe care conduce
rea partidului și statului o acordă 
tinerei generații, organizației 
noastre, contribuției sale la lupta 
revoluționară a poporului, la fău
rirea noii societăți. Această apre
ciere constituie, în același timp, 
un'puternic imbold de a munci și 
milita cu tenacitate și devotament 
pentru înfăptuirea politicii parti
dului, pentru triumful ideilor so
cialismului și comunismului în 
patria noastră.

Exprimînd voința și gîndurile 
întregului tineret al țării, dorim 
să asigurăm încă o dată, în a- 
cest moment aniversar, în mod 
solemn, conducerea partidului, 
personal pe iubitul nostru 
conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că Uniunea Tineretu
lui Comunist va continua și dez
volta tradițiile eroice de luptă și 
muncă ale comuniștilor și uteciș
tilor, va milita neabătut pentru 
formarea și educarea în spirit co
munist, revoluționar a tinerei ge
nerații, pentru participarea ei șl 
mai activă, cu deplină dăruire, la 
înfăptuirea vastului program ela
borat de partid în vederea fău
ririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Tovarăși,

Este o mare fericire pentru cei 
aproape două milioane și jumă
tate de uteciști, pentru întregul 
nostru tineret că sărbătorirea se
micentenarului Uniuniț Tineretu
lui Comunist are loc în condițiile 
societății socialiste definitiv vic
torioase, ale înfăptuirii, cu avînt 
și încredere, de către națiunea 
noastră a obiectivelor mărețe ale 
dezvoltării multilaterale a patriei, 
stabilite de cel de-al X-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân, materializare strălucită a 
idealurilor care au însuflețit atî- 
tea generații de revoluționari, pa- 
trioți și luptători înflăcărați pen
tru dezrobirea maselor, pentru 
libertate și dreptate socială, pen
tru cauza socialismului.

Făurirea, în urmă cu cinci de
cenii, a Uniunii Tineretului Co
munist, dădea expresie, pe pla
nul organizării și acțiunii tine
retului, unei necesități social- 
istorice obiective. După cum se 
știe, în timpul primului război 
mondial imperialist și în anii 
imediat următori, pe fondul as
cuțirii contradicțiilor social-eco- 
nomice și politice interne ale 
regimului burghezo-moșieresc, 
al influenței victoriei Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, 
mișcarea revoluționară și lupta 
clasei muncitoare din Româ
nia au cunoscut un puternic a- 
vînt. Mișcarea muncitorească a 
dobîndit în acești ani nu nu
mai o amploare fără prece
dent, nu numai o intensitate 
deosebită, ci a realizat și o creș
tere calitativă a însu$i spiritului 
proletar. In planul ideilor și al 
opțiunilor politice s-au produs 
prefaceri și restructurări de am
ploare. Constituirea Partidului 
Comunist Român, la 8 mai 1921, 
a inaugurat astfel o etapă nouă, 
superioară în evoluția mișcării 
muncitorești, revoluționare și 
democratice din România, în is
toria poporului român.

în strînsă legătură cu procesul 
de maturizare politică a mișcării 
muncitorești, cu amploarea pe 
care au cunoscut-o bătăliile și 
confruntările de clasă, cu crește
rea considerabilă a influenței con
cepției și ideilor comuniste, s-a 
dezvoltat și mișcarea tineretului. 
Continuînd tradițiile luptei de
mocratice și progresiste a tinere
tului, ale mișcării socialiste, afir
mate activ încă în a doua jumă
tate a secolului trecut, cercurile 
tineretului muncitor au evoluat, 
în anii de după primul război 
mondial, pînă la constituirea de 
uniuni socialiste, care au cunos
cut un proces intens de clarifi
care, de orientare spre curentul 
de stingă, comunist.

Făurirea Partidului Comunist 
Român a constituit un moment 
hotărîtor pentru ridicarea pe o 
treaptă nouă a mișcării revoluțio
nare de tineret, a organizării po
litice și orientării sale ideologice, 
încă la Congresul din mai și în
dată după crearea sa, Partidul 
Comunist Român a acționat cu 
perseverentă pentru unificarea 
pe plan național a organizațiile^ 
socialiste de tineret și așezarea 
lor pe baze revoluționare, mar-' 
xist-leniniste. In lumina acestei 
orientări politice, Conferința ge
nerală a tineretului socialist, în- 

tninltft la București, tn zilele de 
19—20 martie 1922, a pus baze
le uniunii marxist-leniniste, revo
luționare a tineretului, eveniment 
de mare însemnătate în evoluția 
mișcării de tineret din țara noas
tră, care a exercitat o influență 
hotărîtoare asupra programului și 
acțiunilor sale de luptă, asupra 
intensificării participării tineretu
lui la lupta clasei muncitoare, a 
întregului popor pentru liber
tate și progres social. Repre- 
zentînd mii de tineri organizați, 
din toate regiunile țării, dele
gații la Conferință — între care 
se aflau Lucrețiu Pătrășcanu, Ni
colae Popescu-Doreanu, Gheor- 
ghe Stoica, Ștefan Teodorescu, 
Iosif Krebs, Ion Marin, Willy 
Roth ș.a. — au depus o muncă 
plină de însuflețire revoluționa
ră în vederea creării organiza
ției comuniste de tineret. Năs
cută în focul luptelor de clasă, 
ca rod al muncii politice inten
se dusă de partidul comunist, 
expresie a dezvoltării mișcării 
muncitorești și de tineret, orga
nizația noastră revoluționară s-a 
integrat din primele momente 
ale existenței sale în lupta cla
sei muncitoare, a forțelor revolu
ționare și democratice ale țării. 
Hotărîrea de a construi și orien
ta acțiunea tineretului, în indi
solubilă unitate cu lupta clasei 
muncitoare, era puternic afir
mată în documentele Conferin
ței în care se sublinia : „Tinere
tul, ca organizație proprie, nu 
trebuie considerat ca o parte 
străină de trupul întreg al prole
tariatului, ci ca o organizație 
care intră în mod natural și di
rect în cadrul mișcării proletare".

Scoasă în afara legii, la puțin 
timp după crearea sa, de către 
autoritățile burgheze ce se te
meau de creșterea spiritului re
voluționar, de ecoul și influen
ța tot mai puternice a ideilor 
comuniste în masele populare, 
Uniunea Tineretului Comunist 
și-a adaptat structura organiza
torică și activitatea la noile con
diții, îmbinînd lupta ilegală cu 
activitatea legală, militînd cu ho- 
tărîre pentru aplicarea liniei par
tidului comunist, pentru atrage
rea tn acțiunile politice și re
vendicative a unor categorii cît 
mai largi de tineri. Răspunzînd 
aspirațiilor și cerințelor vitale ala 
tineretului, organizația noastră a 
înscris în platforma și obiecti
vele sale lupta hotărîtă împo
triva exploatării, asupririi și ne
dreptății, împotriva discrimină
rilor sociale și naționale, pentru 
apărarea intereselor fundamenta
le ale tineretului, a dreptului a- 
cestuia la muncă și învățătură, 
pentru libertăți politice. în fo
cul permanentelor și puternice
lor confruntări de clasă, Uniu
nea Tineretului Comunist educa 
tineretul în spirit revoluționar, 
patriotic și internaționalist, pro- 
movînd în rindurile acestuia in
transigența și combativitatea, dis
ciplina și solidaritatea muncito
rească, sentimentul angajării po
litice, al dăruirii și sacrificiului 
pentru cauza și interesele supre
me ale poporului muncitor. A- 
ceste înalte trăsături politice și 
morale s-au afirmat pe deplin 
în procesul participării active a 
uteciștilor la marile bătălii re
voluționare ale clasei muncitoare, 
conduse de partidul comunist, 
cum au fost grevele de la Lu- 
peni din 1929, luptele petroliști
lor și ceferiștilor din 1933 și 
multe altele.

Animați de ideile și obiecti
vele luptei revoluționare, călău
ziți de partidul comunist, ute- 
ciștii, tînăra gardă a proletaria
tului, au înfruntat, în anii de 
grea încercare ai ilegalității, te
roarea și prigoana, temnițele și 
persecuțiile, au luptat cu e- 
roism, bărbăție și spirit de sacri
ficiu, făcînd astfel dovada înal
tului lor patriotism, a dăruirii 
supreme pentru cauza și intere
sele majore ale poporului.

In anii pericolului grav pe 
care îl reprezenta fascismul și 
războiul pentru însăși ființa po
porului român, în perioada în
cleștărilor dramatice dintre for
țele democratice, antifasciste și 
forțele reacțiunii, tineretul s-a 
dovedit un puternic detașament 
al luptei antifasciste, animat de 
idealurile democrației și păcii, 
ale libertății și independenței 
naționale, ale respectului demni
tății umane. O dată cu preocu
parea pentru întărirea unității 
tineretului muncitor, Uniunea 
Tineretului Comunist a susținut 
activ politica de front larg po
pular, inspirată de partid, mili
tînd în vederea asigurării unei 
intense participări a tuturor ca
tegoriilor de tineri, a tuturor e- 
lementelor democratice, progre
siste, la lupta comună împotriva 
fascismului și expansiunii hitle- 
riste. Un remarcabil succes l-a 
reprezentat închegarea Frontului 
studențesc democrat, largă coali
ție antifascistă, reunind studenți 
uteciști, social-democrați și de 
alte orientări politice, studenți 
români și aparținînd naționalită
ților conlocuitoare, care luptau 
împotriva fascismului, pentru a- 
părarea libertății, a democrației 
și culturii naționale.

Desigur, așa cum atestă fap
tele istoriei, drumul străbătut de 
Uniunea Tineretului Comunist, 
în acei ani de crîncene confrun-- 
tări. nu a fost neted, fără greu
tăți, nu a fost linsit de unele 
înfrîngeri vremelnice si erori. 
Dar comuniștii, vîrstnici ori ti
neri, călăuziți permanent de con
vingerea în justețea cauzei lor, 

de înalta răspundere ce o pur
tau în fața clasei muncitoare, a 
poporului, au înfruntat cu băr
băție toate vicisitudinile, au ți
nut neclintit steagul luptei revo
luționare. Se știe că în 1936, în- 
tr-un moment de afirmare a or
ganizației noastre, Uniunea Ti
neretului Comunist a fost des
ființată pe baza aplicării meca
nice a unei măsuri de reorga
nizare, hotărîtă de Internaționala 
Comunistă a Tineretului.

In anul 1939, apreciind 
că „dizolvarea U. T. C. a 
fost o gravă greșeală politică*, 
Partidul Comunist Român a tre
cut la reconstituirea Uniunii Ti
neretului Comunist. în fruntea 
comisiei care a primit acest 
mandat se afla tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. întrunită la Bucu
rești, în octombrie 1939, Confe
rința de reconstituire a adoptat 
planul de acțiune, sarcinile ime
diate, a ales Comitetul Central 
al Uniunii Tineretului Comunist; 
în fruntea organizației a fost 
ales tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în activitatea de luptă, de în
flăcărat militant comunist, a to
varășului Nicolae Ceaușescu — 
a cărui tinerețe se identifică ple
nar cu momente fundamentale 
din istoria organizației noastre 
— ca și în activitatea multor co
muniști ce și-au înscris în acei ani 
numele în memorabile acțiuni 
de luptă, tineretul de azi vede 
înălțătoare pilde de eroism revo
luționar, un permanent îndemn 
pentru a se afirma, în noile con
diții sociale, ca luptători devo
tați pentru înfăptuirea idealuri
lor comuniste, a politicii marxist- 
leniniste a partidului.

După reorganizarea Uniunii 
Tineretului Comunist, în perioa
da grea a dictaturii militaro-fas- 
ciste, a războiului hitlerist împo
triva Uniunii Sovietice, uteciștii, 
partea cea mai înaintată a gene
rației tinere, s-au angajat puter
nic în acțiunile forțelor patrioti
ce, conduse de partidul comu
nist, împotriva fascismului, a 
războiului antisovietic. In spiritul 
liniei generale antifasciste, 
profund patriotice a partidului 
comunist, organizația noastră a 
mobilizat tineretul la lupta pen
tru lichidarea guvernării antones- 
ciene, pentru o Românie liberă 
și democrată, la înfăptuirea 
insurecției armate naționale 
antifasciste din August 1944, eve
niment istoric care a deschis dru
mul revoluției populare, al edifi
cării socialismului în patria noas
tră. „în aceste bătălii, în anii 
grei de teroare și ilegalitate, 
Uniunea Tineretului Comunist — 
aprecia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — și-a îndeplinit cu 
cinste rolul de organizator și con
ducător al luptei tineretului nos
tru pentru eliberare socială și na
țională. Va trece timpul, dar fi
gurile luminoase ale tinerilor co
muniști și altor militanți progre
siști, pildele lor de eroism și 
sacrificiu, de fierbinte patriotism 
vor continua să însuflețească în 
luptă și muncă generațiile vii
toare*.

în Panteonul național al eroi
lor care au făcut dovada supre
mului sacrificiu în lupta pentru 
libertatea și fericirea poporului 
își găsesc un loc demn figurile 
luminoase ale unor uteciști ca 
Vasile Roaită, Elena Pavel, Haia 
Lifșiț, Petre Gheorghe, Ludovic 
Minschi, Filimon Sîrbu, Justin 
Georgescu, Oczko Terezia, Vasile 
Tudose, Constantin Godeanu, 
Alexandru Rusu și mulți alții. în 
memoria tuturor celor care fă
cînd dovada unor înălțătoare 
fapte de eroism, a unui pildui
tor spirit de sacrificiu, și-au în
chinat tinerețea și viața înfăptui
rii idealurilor de libertate și 
dreptate socială, în memoria eroi
lor comuniști și uteciști, ca oma
giu și semn de înaltă venerație, 
propun păstrarea unui moment 
de reculegere.

Stima|i tovarăși,

Insurecția armată națională 
antifascistă de la 23 August 1944, 
inițiată, condusă și organizată de 
partid, a marcat în viața întregii 
țări, a poporului, a tineretului 
nostru, începutul unei ere noi, al 
epocii transpunerii în faptă a 
mărețelor idealuri la care au vi
sat și pentru care au luptat nenu
mărate generații de înaintași, cei 
mai buni fii ai poporului, comu
niștii.

Pe baricadele insurecției, la 
alungarea fasciștilor de pe pă- 
mîntul sfînt al patriei și, apoi, la 
lupta pentru eliberarea altor 
țări, pentru nimicirea hitleriștilor, 
tineretul român, mobilizat de 
Uniunea Tineretului Comunist, 
și-a adus o contribuție deosebită.

Răspunzînd imperativelor noii 
perioade istorice și sarcinilor re
voluției populare, urmînd chemă
rile partidului, membrii Uniunii 
Tineretului Comunist, largi cate
gorii de tineri s-au înrolat cu 
energie și entuziasm în lupta po
porului pentru cucerirea puterii 
politice, instaurarea primului gu
vern democratic din istoria țării, 
pentru înfrîngerea reacțiunii, abo
lirea monarhiei și instaurarea 
republicii, pentru înfăptuirea u- 
nor profunde transformări eco
nomice și sociale.

însuflețită de platforma reface
rii economice, tînăra generație a 
participat cu abnegație la activi
tatea de reconstrucție, a înscris 
pagini de muncă eroică pe ma

rile șantiere ale activității volun- 
tar-patriotice. Evocăm cu emoție 
acele zile și nopți cînd tineYi în 
floarea vîrstei, băieți și fete, așe
zau cu entuziasm în piatra du
rabilă a reconstrucției priceperea 
și hărnicia lor. Agnita-Botorca, 
Bumbești-Livezeni, Salva-Vișeu, 
Lunca Prutului au probat înalta 
conștiință și responsabilitate, pa
triotismul înflăcărat al tineretului, 
romantismul său revoluționar.

Un moment de mare însem
nătate pentru evoluția mișcării 
de tineret din țara noastră l-a 
constituit Congresul de unificare 
din martie 1949, la care s-a 
hotărît înființarea Uniunii Tine
retului Muncitor, organizație u- 
nică revoluționară de masă a ti
neretului din patria noastră, care 
avea să reia, în vara anului 1965, 
denumirea de Uniunea Tineretu
lui Comunist.

în anii socialismului, tineretu
lui i s-au asigurat un nou statut 
social și politic, accesul la cultu
ră, largi posibilități de instruire 
și afirmare a energiei, talentului 
și spiritului său constructiv puse 
în slujba înfloririi patriei. Răs
punzînd condițiilor ce i-au fost 
create de partid, de întreaga so
cietate, tineretul, organizația 
noastră s-au angajat într-o muncă 
avîntată pentru înfăptuirea mă
rețelor obiective ale planurilor 
cincinale, în marele front al in
dustrializării și transformării so
cialiste a agriculturii, în eforturile 
pentru dezvoltarea învățămîntu- 
lui, științei, artei și culturii, pen
tru ridicarea nivelului de trai, 
material și spiritual, al poporului. 
Mărețele citadele ale construc
ției socialiste vor mărturisi peste 
ani dragostea pentru muncă, 
hărnicia și dăruirea tinerilor care 
au înscris, împreună cu vîrstnicii, 
pagini de neuitat în cartea de 
aur a realizărilor istorice ale na
țiunii noastre.

în consens cu marile transfor
mări ce s-au produs în societatea 
noastră, a evoluat însăși Uniunea 
Tineretului Comunist, partidul 
inițiind importante măsuri în ve
derea lărgirii atribuțiilor sale, în
noirii structurilor organizației și a 
modalităților de participare a ti
nerilor la activitatea ei, la viața 
social-politică a țării. La îm
plinirea a 50 de ani de la cre
area sa, Uniunea Tineretu
lui Comunist se prezintă ca 
o largă și puternică organi
zație de masă, cu multiple funcții 
și responsabilități în mobilizarea 
tineretului la dezvoltarea econo
mică și socială, în educarea sa 
comunistă, dovedindu-se și as
tăzi, precum în întreaga ei is
torie semicentenară, ajutor de 
nădejde, rezervă de energii 
proaspete a partidului comunist.

Stimați tovarăși,

îndeplinindu-și cu clarviziune 
rolul de forță politică conducă
toare a națiunii, scrutînd și pro- 
iectînd cu cutezanță viitorul — 
Partidul Comunist Român a ela
borat programul de însemnătate 
istorică al făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate. însu
flețit de hotărîrile celui de-al 
X-lea Congres al P.C.R., tinere
tul țării vede în acest program 
dimensiunile marilor răspunderi 
ce îi revin, terenul fructuos de 
manifestare a puterii de muncă, 
de valorificare a energiei și ca
pacităților sale. Prezenți pretu
tindeni unde se construiește, 
unde se făurește noul chip al 
patriei, tinerii țării — români, 
maghiari, germani și de alte na
ționalități — și-au afirmat și își 
afirmă talentul și puterea de 
muncă, își materializează în rea
lizări durabile, impresionante, 
vocația constructivă. Pentru mi
nunatele lor fapte de muncă, 
pentru contribuția activă la edi
ficarea țării, la făurirea vieții 
noi socialiste, permiteți-mi ca, 
de la tribuna sărbătorii noastre, 
să adresez, în numele Comite
tului Central al Uniunii Tinere
tului Comunist, cele mai calde 
felicitări uteciștilor, tuturor or
ganizațiilor U.T.C., întregului ti
neret al patriei.

Sîntem convinși că realizării oi 
de pînă acum, tineretul, integrîn- 
du-se eforturilor întregului po
por, le va adăuga noi și mărețe 
înfăptuiri, spre binele patriei, al 
propriului său viitor. Expresia 
cea mai grăitoare a sentimentelor 
patriotice și a responsabilității 
sociale care animă tînăra gene
rație o constituie obținerea unor 
rezultate tot mai bune în edu
carea prin muncă și pentru mun
că a tineretului, în activitatea 
desfășurată în întreprinderi, pe 
șantiere, pe ogoare, în școli și 
facultăți, valorificarea deplină a 
aptitudinilor sale în economie, 
învățămînt, știință și cultură.

Obiectivele actualului plan 
cincinal, ale programului de in
vestiții, sarcinile și direcțiile per
fecționării continue a organizării 
și conducerii economiei națio
nale, solicită din partea organi
zațiilor U.T.C. intensificarea și 
multiplicarea acțiunilor proprii 
menite să asigure participarea 
mai activă a tinerilor la dezvol
tarea continuă, puternică a eco
nomiei noastre socialiste.

Situînd în centrul activității 
lor, problemele tineretului mun
citoresc, organizațiile U.T.C. au 
înalta îndatorire de a dezvolta 
la tineri spiritul de răspundere 
și inițiativă, a disciplinei munci
torești, de a stimula preocuparea 
pentru nou, hotărîrea de a face 
totul pentru realizarea obiecti

ministru pentru problemele

velor dezvoltării economice. Va 
trebui să sprijinim mai activ 
acțiunile de calificare și perfec
ționare profesională, să dezvol
tăm în rîndul tinerilor munci
tori, elevi ai școlilor profesio
nale și tehnice, o largă miș
care de însușire a științei și 
tehnicii, spiritul de creativi
tate în muncă, emulația pen
tru inovație, să-i mobilizăm la 
însușirea proceselor tehnologice 
modeme, să-i ajutăm să stăpî- 
neasqă noile mașini și utilaje, 
să-și îmbogățească continuu cu
noștințele profesionale.

In condițiile puternicului avînt 
al economiei, al atragerii în cir
cuitul producției industriale a 
noi zone și localități, dobîndește 
o actualitate deosebită sarcina ce 
ne revine de a contribui la inte
grarea optimă în muncă, în acti
vitatea productivă a zecilor de 
mii de tineri care, an de an, 
întregesc rindurile clasei noastre 
muncitoare. Organizațiile U.T.C. 
consideră ca o îndatorire de prim 
ordin formarea unei opinii co
lective combative față de neîn- 
deplinirea obligațiilor profesio
nale, față de actele de indisci
plină și superficialitate în muncă.

Mari răspunderi revin organi
zației noastre în sprijinirea pro
cesului de modernizare și creș
tere a producției agricole, în în
făptuirea programelor naționale, 
elaborate de partid și guvern. 
Organizațiile U.T.C. trebuie să 
mobilizeze tineretul satelor pen
tru a-și afirma energia și spiri
tul dinamic prin participarea 
mereu sporită la marile înnoiri 
pe care le cunoaște satul româ
nesc. Sîntem hotărîți să desfă
șurăm o susținută activitate edu
cativă în scopul dezvoltării spi
ritului cooperatist al tineretului, 
al participării sale la muncă, să 
contribuim mai energic la pre
gătirea tinerilor pentru folosirea 
tehnicii noi ce pătrunde în toate 
sferele producției agricole, să 
mobilizăm tinerii la acțiunile de 
extindere a suprafețelor pentru 
irigații, de îndiguiri și desecări, 
la combaterea eroziunii solului, 
la dezvoltarea zootehniei.

Dezvoltarea economică, so
cială și culturală a satului ro
mânesc deschide o perspectivă 
nouă integrării tineretului în 
viața rurală. Se impune ca or
ganizațiile noastre să militeze 
pentru legarea mai strînsă a ti
nerilor de destinul dezvoltării 
satului românesc, să-i îndrume 
să se califice în meseriile noi 
pe care le aduce cu sine mo
dernizarea agriculturii, dezvolta
rea activităților industriale, și 
semiindustrîale în mediul rural, 
celelalte prefaceri ce vor apropia 
tot mai mult localitățile rurale 
de nivelul de dezvoltare al ora
șelor.

Știința și tehnica,* literatura și 
arta, învățămîntul și cultura — 
factori de deosebită însemnătate 
în onera de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
— au în tînăra generație de in
telectuali, provenită din rindu
rile maselor și educată de partid 
în spiritul comunismului, un de
tașament numeros și talentat. Nu 
poate fi nimic mai nobil pentru 
tinerii intelectuali, cercetători și 
creatori, decît îndatorirea de a 
făuri noi valori științifice, cul
turale și artistice, de a realiza 
consecvent cerința imperioasă a 
unei puternice legături între în- 
vățămînt, știință și producție, 
între cultură și viață, de a făuri 
opere durabile care să contri
buie la educarea comunistă a 
tineretului, să cultive dragostea 
față de patria socialistă, atașa
mentul profund față de progra
mul și politica partidului.

Ințelegînd din ce în ce maî 
bine rolul și sarcinile complexe 
ce le revin în pregătirea multi
laterală pentru muncă și viață a 
tineretului studios, organizațiile 
U.T.C. din școli și asociațiile 
studențești se consideră angajate 
în promovarea unui climat tot 
mai exigent, de muncă și învă
țătură în colectivele de elevi și 
studenți. Se impune sporirea 
preocupărilor pentru formarea 
unor deprinderi de muncă pro
ductivă în rîndul elevilor și stu
denților, pentru amenajarea și 
dotarea atelierelor-școală, pentru 
perfecționarea verigilor pregăti
rii practice în toate instituțiile 
de învățămînt. Avînd și în viitor 
ca obiectiv fundamental mobi
lizarea tineretului la învățătură, 
la însușirea a tot ceea ce a creat 
mai valoros gîndirea umană, a 
tezaurului științei și culturii con
temporane, organizațiile noastre 
sînt chemate să cultive pasiunea 
și răspunderea elevilor și stu
denților pentru o pregătire te
meinică, pentru a dobîndi o ca
lificare profesională care să asi
gure, după absolvire, integrarea 
lor cît mai eficientă în efortul 
creator al producătorilor bunu
rilor materiale și spirituale, afir
marea lor ca militanți neobosiți 
și constructori competenți, entu
ziaști ai celei mai înaintate orîn- 
duiri sociale.

Moștenitoare a unor nobile 
tradiții în domeniul educației 
prin muncă și pentru muncă, 
Uniunea Tineretului Comunist se 
străduiește a fi și astăzi la înăl
țimea lor. Prezența tinerilor pe 
șantierele naționale și locale ale 
tineretului, la numeroasele obiec
tive economice și social-culturale, 
activitatea elevilor și studenților 
în timpul vacanțelor — sînt o 
dovadă elocventă a capacității lor 
de muncă și creație, a devota-

tineretului

montului față de socialism, a 
dragostei față de patrie și 
partid. Marile obiective, la rea
lizarea cărora ne cheamă parti
dul, precum și imensa forță edu
cativă a muncii ne cer să acțio
năm consecvent pentru ca aceas
tă tradițională activitate ute- 
cistă să capete un caracter mai 
larg și permanent, să cuprindă 
întregul tineret de la orașe și 
sate.

Dragi tovarăși.

Angajată în opera de făurire 
a omului nou, a dezvoltării con
științei socialiste a maselor, Uniu
nea Tineretului Comunist își 
consacră toate forțele sale îm
plinirii marilor sarcini ce-i revin 
pentru realizarea Programului 
de educație socialistă, elaborat 
de partid, la inițiativa și pe baza 
tezelor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Parte integrantă a 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, acest pro
gram reprezintă cadrul orienta
tiv esențial pentru o lungă pe
rioadă de timp, al activității 
Uniunii Tineretului Comunist 
de dezvoltare a conștiinței so
cialiste a tineretului, de perfec
ționare a întregii sale munci po- 
litico-ideologice.

Ca rezultat al amplului pro
ces de educare politico-ideolo- 
gică și morală, în cadrul căruia 
Uniunea Tineretului Comunist 
joacă un rol activ, în profilul 
spiritual al uteciștilor, devin do
minante atitudinea socialistă față 
de muncă și îndatoririle cetă
țenești, patriotismul profund și 
internaționalismul activ, spiritul 
de înaltă răspundere față de 
dezvoltarea și destinul societății 
noastre, hotărîrea de a trăi, 
munci și gîndi în chip comunist.

Conștientă de importanța for
mării omului nou, constructor 
al socialismului, Uniunea Tine
retului Comunist acționează pen
tru însușirea de către tineri a 
ideologiei marxist-leniniste, a po
liticii interne și externe a parti
dului, pentru stimularea gîndi- 
rii politice vii, cultivarea dra
gostei nețărmurite față de 
partid, patrie și popor. Desigur, 
sarcinile pe care le avem în do
meniul pregătirii politico-ideolo- 
gice a tineretului nu se pot limi
ta doar la cunoașterea și însu
șirea unor teze și principii ; 
esențial este să asigurăm forma
rea — pe baza cunoașterii prin
cipiilor marxism-leninismului, a 
politicii partidului — a unor 
convingeri comuniste ferme, a 
unei atitudini consecvent socia
liste în muncă și viață. In a- 
ceastă perspectivă, sîntem pre
ocupați de a realiza consecvent, 
în întreaga noastră organizație, 
afirmarea mai puternică a spi
ritului muncitoresc, combativ, a 
atitudinii politice militante.

însușirea și raportarea con
știentă la valorile specifice socia
lismului reprezintă pentru ti
neretul nostru un proces în 
care sînt învinse, treptat, ve
chile deprinderi ale individua
lismului, influențele modului de 
viață burghez, în care se afir
mă tot mai mult valorile și 
normele moralei socialiste. Prin
cipiile superioare ale echității 
socialiste, la baza cărora se află 
concepția umanismului comunist, 
călăuzesc pe tot mai mulți ti
neri educați de partid, de orga
nizația noastră în spiritul prețui
rii muncii și dreptății, al atitu
dinii combative față de feno
menele negative. Tinerii comu
niști, întregul tineret sînt hotă
rî# să răspundă prin întreaga 
lor muncă, viață și comportare 
chemării partidului de a fi în
totdeauna în primele rînduri ale 
luptei împotriva vechiului, de a 
acționa cu fermitate pentru în
lăturarea tuturor neajunsurilor, 
de a-și aduce o contribuție tot 
mai însemnată la dezvoltarea 
societății noastre.

Angajate activ în munca de 
înfăptuire a sarcinilor stabilite 
de Congresul al IX-lea al 
U.T.C., organizațiile noastre ac
ționează cu energie pentru edu
carea patriotică a tineretului, 
pentru dezvoltarea sentimente
lor de prețuire și mîndrie față 
de marile realizări ale poporu
lui, a hotărîrii fiecărui tinăr de 
a se consacra cu înalt devota
ment făuririi viitorului luminos 
al națiunii noastre. Educînd 
membrii săi în spiritul priete
niei frățești dintre tinerii ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități, organizația 
noastră este hotărîtă ca și în 
viitor să întărească unitatea de
plină în muncă și viață a tu
turor tinerilor, să dezvolte con
știința că numai prin eforturi 
înfrățite se poate realiza pro
gresul multilateral al patriei co
mune — România socialistă.

îndeplinind sarcina încredin
țată de partid de a asigura pre
gătirea tinerei generații pentru 
apărarea patriei, Uniunea Tine
retului Comunist își face un 
titlu de onoare din a insufla ti
neretului hotărîrea nestrămutată 
de a apăra, la nevoie chiar cu 
prețul vieții, cuceririle revoluțio
nare ale poporului, independen
ța și suveranitatea noastră na
țională. Sîntem încredințați, tot
odată, că organizațiile U.T.C. 
din cadrul forțelor noastre ar
mate se vor manifesta și în con
tinuare ca un factor activ în 
pregătirea de luptă și educația 
patriotică, comunistă a tinerilor 
ostași.

Preocupîndu-se cu mai multă 

consecvență de realizarea atri
buțiilor largi cu care au fost in
vestite în organizarea timpului 
liber al tineretului, organizațiile 
noastre au datoria să asigure 
un înalt și profund sens educa
tiv tuturor manifestărilor cultu
rale, artistice, să dezvolte și să 
diversifice acțiunile recreative 
pentru dezvoltarea armonioasă, 
multilaterală a tinerilor. în re
petate ocazii, partidul nostru a 
subliniat cu pregnanță că socia
lismul și cultura constituie rea
lități unite în mod organic, in
disolubil. In acest spirit orga
nizațiile U.T.C. acționează prin- 
tr-o multitudine de forme și 
mijloace pentru a stimula pasiu
nea tinerilor pentru știință, cul
tură, literatură și artă. Mili
tînd în mod stăruitor pentru răs- 
pîndirea cunoștințelor științifice, 
pentru formarea concepției ma- 
terialist-dialectice despre viață 
și societate, organizațiile U.T.C. 
trebuie să acționeze cu mai 
multă perseverență, mai siste
matic, pentru înlăturarea orică
ror influențe ale ideologiei bur
gheze, pentru eliberarea con
științei tinerilor de orice con
cepții retrograde.

Formarea unei tinere generații 
cu o concepție înaintată, marxist- 
leninistă despre lume și viață, 
devotată cu întreaga sa ființă 
slujirii cauzei partidului, a unei 
generații cu un profil moral 
demn de nobilele trăsături și 
idealuri ale comuniștilor, cu un 
vast orizont profesional și de 
cultură constituie rațiunea supe
rioară, țelul fundamental al în
tregii noastre munci, al activi
tății Uniunii Tineretului Comu
nist.

Stimați tovarăși,

în contextul general al lărgirii 
și adîncirii democrației socialiste, 
al sporirii continue a atribuțiilor 
și răspunderilor organizațiilor de 
masă și obștești, a crescut rolul 
Uniunii Tineretului Comunist în 
activitatea politică și social-ob- 
ștească a societății noastre. Mă
surile adoptate după Plenara C.C. 
al P.C.R. din noiembrie-decem- 
brie 1967 au dus la lărgirea for
melor de participare a tineretu
lui și organizației sale la viața 
social-politică, instituționalizarea 
formelor de reprezentare a tine
retului și creșterea răspunderilor 
sale în procesul de decizie so
cială, au creat premise tot mai 
largi pentru afirmarea sa activă 
și multilaterală pe tărîm social- 
obștesc. In acest fel, concomi
tent cu condițiile optime de in
struire, muncă și viață asigurate 
prin grija părintească a partidu
lui, prin eforturile și sacrificiile 
întregului popor, tineretul, orga
nizația sa au largi posibilități de 
afirmare și participare activă la 
dezbaterea și soluționarea pro
blemelor construcției economice 
și sociale, la elaborarea și înfăp
tuirea hotărfrilor partidului și 
statului. Pentru toate acestea 
adresăm profunde mulțumiri și 
recunoștința noastră fierbinte 
Partidului Comunist Român, con
ducerii sale, întregului nostru 
popor.

Realizarea cu mai mare efi
ciență și profunzime a sarcini
lor încredințate de partid și po
por, formarea multilaterală a ti
nerelor generații pentru muncă, 
viață și răspunderile sociale de 
mîine impun Uniunii Tineretu
lui Comunist să-și adapteze și 
să-și adecveze structurile și ac
tivitatea la cerințele actuale și 
de perspectivă ale educării tine
retului, reclamă eforturi mai sus
ținute în vederea îmbunătățirii 
generale a vieții organizației, a 
promovării formelor și metode
lor de muncă novatoare, cu o 
puternică finalitate educativă și 
un ecou viu în conștiința tutu
ror tinerilor. în acest fel, ute
ciștii vor fi tot mai prezenți la 
activitatea organizației, vor trăi 
tot mai puternic sentimentul că 
organizația este a lor, că ea îi 
reprezintă, că le oferă terenul 
și cadrul adecvat manifestării 
politice și cetățenești potrivit 
vîrstei, necesităților și preocupă
rilor lor. In acest fel, Uniunea 
Tineretului Comunist se va afir
ma și mai activ ca o adevărată 
școală a educației comuniste, a 
practicii politice pentru tineret, 
a unirii eforturilor acestuia pen
tru traducerea în viață a poli
ticii Partidului Comunist Ro
mân.

Stimat! tovarăși,

în epoca noastră, tînăra gene
rație se afirmă ca o forță ac
tivă în frontul luptei pentru cele 
mai înaintate idealuri ale ome
nirii, acționează în rfndul for
țelor sociale revoluționare și 
progresiste pentru înnoirea struc
turilor sociale și politice peri
mate, împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialis- 
mului, pentru apărarea păcii și 
securității internaționale. De-a 
lungul întregii sale existențe, 
Uniunea Tineretului Comunist a 
educat membrii săi în spiritul 
internaționalismului militant al 
solidarității de luptă cu forțele 
comuniste și progresiste de pre
tutindeni.

Profund receptiv la fenomenele 
și procesele înnoitoare, tineretul 
român aprobă și susține acțiunile 
și inițiativele partidului și statu
lui pe plan internațional, obiec
tivele politicii noastre externe, de 
dezvoltare a prieteniei și colabo
rării cu toate țările socialiste, a 

cooperării multilaterale cu toate 
statele lumii, pe baza respectării 
principiilor independentei și su
veranității naționale, egalității în 
drepturi și neimixtiunii, de sus
ținere activă a luptei tuturor for
țelor progresiste, antiimperialiste. 
Identitatea năzuințelor tinerei 
generații cu obiectivele politicii 
interne și externe a partidului 
nostru, activitatea consecventă 
pentru înfăptuirea lor constituie 
izvorul prestigiului dobîndit în 
mișcarea internațională a tinere
tului și studenților de Uniunea 
Tineretului Comunist și Uniunea 
Asociațiilor Studențești din Ro
mânia, care întrețin relații de 
prietenie și colaborare cu peste 
400 de organizații de tineret și 
studenți din întreaga lume.

O coordonată fundamentală a 
activității internaționale a Uni
unii Tineretului Comunist o re
prezintă continua adîncire și 
extindere a legăturilor de prie
tenie frățească cu organizațiile 
de tineret din toate țările so
cialiste. Iîi același timp, tineretul 
nostru manifestă puternice sen
timente de solidaritate militantă 
față de tinerii revoluționari și 
progresiști din lumea întreagă, 
față de organizațiile lor. Ținînd 
seama de realitățile contempo
rane, de procesul de radicali
zare și activizare politică a nu
meroase organizații și mișcări de 
tineret, U.T.C. și U.A.S.R. dez
voltă legături cu organizații de 
diferite orientări politice, ideolo
gice, filozofice și afilieri interna
ționale, și aduc o contribu
ție constructivă la activitatea 
F.M.T.D. și U.I.S.

Sprijinind politic, moral și ma
terial lupta tineretului și po
poarelor din Vietnam, Laos și 
Cambodgîa, organizația noastră 
cere cu hotărîre să se pună ca
păt intervenției S.U.A. în această 
parte a lumii, să fie retrase tru
pele americane și ale sateliților 
lor din peninsula indochineză, 
astfel ca popoarele acestor țări 
să fie lăsate să-și hotărască sin
gure destinele, potrivit voinței 
lor, fără nici un amestec din 
afară.

Cunoscînd din propria noa
stră istorie consecințele pro
fund dăunătoare ale asupririi 
străine, tineretul român nutrește 
sentimente de profundă simpa
tie și solidaritate față de mișcă
rile de eliberare națională, de 
generația tînără din țările re
cent eliberate. Ca și întregul 
popor, tineretul patriei dă o 
înaltă și entuziastă prețuire re
centei vizite a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în mai multe 
țări ale Africii, care a constituit 
o nouă și elocventă afirmare a 
solidarității cu lupta popoarelor 
pentru cucerirea și consolidarea 
independenței și suveranității 
naționale, pentru dezvoltarea lor 
pe calea progresului economic 
și social, împotriva colonialis
mului și neocolonialismului.

Uniunea Tineretului Comu
nist își aduce propria contribu
ție la eforturile pentru intensi
ficarea procesului de destindere 
pe continentul nostru, pregătirea 
și organizarea conferinței gene- 
ral-europene, pentru înfăptuirea 
unui sistem de securitate euro
peană care să asigure fiecărei 
națiuni garanția dezvoltării sale 
pașnice și independente.

Âcționînd în spirtiul principii
lor și obiectivelor politicii parti
dului nostru, U.T.C. este hotărî
tă să-și aducă în continuare con
tribuția sa activă, militantă la 
întărirea solidarității și unității 
de luptă a tineretului, a tuturoz 
forțelor progresiste, antiimperia
liste în lupta pentru realizarea 
aspirațiilor tuturor popoarelor 
de libertate, independență, de
mocrație, progres social și pace 
în lume.

Tovarăși,

Astăzi, la aniversarea celor 50 
de ani de existență și luptă, or
ganizația noastră se prezintă 
îmbogățită de o experiență ce 
traversează etape de mare în
semnătate din istoria națiunii 
române. întreaga istorie semi
centenară a Uniunii Tineretului 
Comunist demonstrează că la 
baza succeselor sale se află con
ducerea de către partid, devo
tamentul cu care tineretul, or
ganizația sa revoluționară, au 
urmat întotdeauna avangarda 
clasei noastre muncitoare, con
știința și inima înflăcărată a 
întregului popor, Partidul Co
munist Român.

In numele generației pe care 
o reprezentăm, al prezentului 
clocotitor și al viitorului luminos, 
ne angajăm solemn, în fața în
tregului popor, a partidului, a 
Comitetului său Central, în fața 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să fim în
totdeauna la înălțimea încrede
rii acordate tineretului și orga
nizației sale revoluționare, să 
răspundem, prin cele mai no
bile și înălțătoare fapte, prin 
tot ceea ce avem mai bun în 
ființa, gîndirea și inima noa
stră, chemării partidului de a fi 
militanți entuziaști, pasionați și 
responsabili pentru edificarea so
cialismului și comunismului în 
scumpa noastră patrie — Repu
blica Socialistă România.

Trăiască Partidul Comunist 
Român, conducătorul încercat 
al națiunii noastre, îndrumă
tor și făuritor al destinului 
luminos al tinerei generații a 
patriei I

Trăiască gloriosul semicen
tenar al Uniunii Tineretului 
Comunist !

Tineri și tinere, sub steagul 
atotbiruitor al partidului, să 
muncim și să luptăm pentru 
înflorirea și prosperitatea 
scumpei noastre patrii, Repu
blica Socialistă România !
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Vineri au fost lansate atacuri 
ale forțelor patriotice în regiu
nea orașului An Loc — impor
tant punct strategic pe șoseaua 
nr 13, care face legătura cu 
Saigonul — oraș încercuit de 
peste o săptămînă. Pista de ate
rizare a aeroportului militar din 
acest oraș, practic, nu mai poate 
fi folosită, iar trupele america- 
no-saigoneze nu mai pot fi a- 
provizionate.

Pe frontul din nord, forțele 
patriotice au bombardat baza 
americano - saigoneză de la 
Phu Bai, aflată la 12 km sud de 
Hue. După cum se anunță din 
Saigon, la luptele care s-au dat 
la 16 km de Hue au luat parte 
și subunități de infanterie ame
ricane. Aviația americană des
fășoară bombardamente masive 
în zonele de luptă. Numai vineri 
bombardiere americane de tâpul 
,.B-52“ au aruncat aproximativ 
1 000 de tone de bombe, asupra 
unor zone populate din jurul o- 
rașului An Loc.

Baza militară americană de la 
Cam Phan a fost supusă tiru
lui artileriei și aruncătoarelor 
de mine ale forțelor patriotice. 
Poziții inamice au fost, de ase
menea, atacate și în provinciile 
Binh Dinh, Phu Yen, Quan Hoa 
și altele. Datorită tirului de arti
lerie al forțelor patriotice din 
provincia Con Thum, la baza 
militară americană „Charlie" , nu 
a mai putut reveni nici un apa
rat de zbor, deoarece aceasta se 
află încercuită Două, avioane 
inamice au fost doborîte.

să înceteze imediat și tără con
diții bombardamentele și cele
lalte acte de război împotriva 
R.D. Vietnam, să renunțe la 
sprijinul acordat grupului mili
tarist Thieu și, de asemenea, să 
pună capăt sabotării Conferinței 
de la Paris și să înceapă con
vorbiri serioase.

In declarație se subliniază că 
delegația G.R.P. și-a exprimat 
de repetate ori dorința de a re
lua convorbirile, dar guvernul 
american a întrerupt pentru un 
termen nedefinit lucrările Con- 
ferinței de la Paris.

Ferme luări de poziție 
pentru neamestecul 
în treburile interne 

ale statelor

Purtătorul de cuvînt ai dele
gației Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud la Conferința cva- 
dripartită de la Paris în pro
blema Vietnamului a dat publi
cității o declarație în legătură 
cu refuzul delegațiilor america
nă și saigoneză de a participa 
la cea de-a 148-a ședință a con
ferinței. Păturile largi ale opi
niei publice mondiale, se arată 
în declarație, cer ca Statele 
Unite să pună capăt agresiunii,

Agenția V.N.A. a difuzat de
clarația dată publicității de pur
tătorul de cuvînt al M.A.E. al 
R. D. Vietnam, în care se arată 
că, la 13 aprilie, avioane ame
ricane. inclusiv bombardiere-gi- 
gant B-52, au atacat o serie de 
zone populate din provincia 
Thanh Hoa. Forțele armate și 
populația din Thanh Hoa au ri
postat la aceste noi atacuri pira
terești — doborînd patru avioa
ne, printre care un B-52. în de
clarație se subliniază că acest 
atac reprezintă un nou pas, de 
o extremă gravitate, pe calea es
caladării războiului, o încălcare 
brutală a suveranității și secu
rității R. D. Vietnam. Guvernul 
R. b. Vietnam condamnă cu fer
mitate intensificarea războiului 
de agresiune purtat de S.U.A. in 
Vietnam și cere cu hotărîre să 
se pună capăt imediat și defini
tiv oricăror acțiuni îndreptate 
împotriva suveranității și secu
rității R. D. Vietnam. în înche
ierea declamației, se adresează 
guvernelor și popoarelor țărilor 
socialiste, țărilor iubitoare de 
pace și de dreptate, organizații
lor internaționale, poporului a- 
merican și tuturor popoarelor 
lumii chemarea să acționeze cu 
energie pentru încetarea războ
iului de agresiune și să-și întă
rească sprijinul acordat luptei 
drepte a poporului vietnamez și 
a altor popoare din Indochina 
împotriva agresiunii S.U.A., pen
tru salvarea națională.

Luînd cuvîntul în cadrul 
lucrărilor Conferinței minis
teriale a Organizației State
lor Americane (O.S.A.), ce se 
desfășoară în prezent la Wa
shington, ministrul de ex
terne al Uruguayului, Josă 
Mora Otero, s-a pronunțat cu 
fermitate în favoarea „apli
cării riguroase" a principiu
lui neintervenției în trebu
rile interne ale statelor.

în cuvîntul său, reprezen
tantul peruan, Miguel Angel 
de la Flor Valle, s-a ridicat 
împotriva „politicii economi
ce coercitive" utilizată de 
Statele Unite ca un „instru
ment de presiune și inter
venție în relațiile interame- 
ricane".

La rindul său, ministrul 
mexican, Emilio Rabasa, a 
cerut O.S.A. să reafirme 
principiile neintervenției în 
treburile interne ale statelor, 
principii ce stau la baza po
liticii externe a țării sale.

în continuarea lucrărilor Con
ferinței Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare, deschisă 
joi în capitala chiliană, minis
trul de externe al țării gazdă, 
Clodomiro Almeyda, a fost ales 
în funcția de președinte. în ca
litatea sa de reprezentant al ță
rii care a găzduit precedenta 
Conferință UNCTAD, ministrul 
comerțului exterior al Indiei, 
L. M. Mishara, l-a felicitat pe 
noul ales. în scurta alocuțiune 
rostită cu acest prilej, Mishara 
a arătat că. pînă acum, realiză
rile UNCTAD nu pot fi apre
ciate ca satisfăcătoare. „A avut 
un efect negativ faptul că siste
mele preferențiale inițiate în 
favoarea țărilor în curs de dez
voltare nu au fost realizate și 
că țările cele mai dezvoltate șl 
mai bogate din lume nu au tre
cut, pînă în prezent, nici măcar 
la faza inițială a aplicării aces-

tora", a spus ministrul indian. 
„Este clar că voința guvernelor 
statelor membre ale UNCTAD 
va continua să reprezinte fac
torul principal care va deter
mina posibilitățile acestei orga
nizații Internaționale de a asi
gura rezultate valoroase pentru 
țările în curs de dezvoltare".

Au fost constituite, de aseme
nea, organele de lucru ale con
ferinței, fiind aleși președinții 
comisiilor.

S-a dat apoi citire mesajelor 
adresate Conferinței de șefii 
unor state sau guverne. Mesa
jul adresat de președintele Con
siliului de Stat el Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, participanților la cea 
de-a Hl-a Conferință a Națiu
nilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare, a fost citit de șeful 
delegației române, Nicolae M. 
Nicolae, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului 
Exterior.

Expoziție consacrată

La Casa de cultură „Tahar- 
haddod" din Tunis a avut 
loc o seară culturală româ
nească, cu care prilej s-a des
chis o expoziție de fotografii 
și de cărți despre viața tine
retului din România. Mani
festarea a fost urmată de un 
recital din poeziile lui Blaga, 
Baco via, Baconsky, Arghezi. 
Au fost proiectate, de aseme
nea, filmele documentare 
„București, capitala Româ
niei" și „Histria, Haricleea și 
Lebedele". La manifestare au 
participat ministrul pentru 
problemele culturale și infor
mațiilor, Chedli Klibi, pre
ședintele Comitetului cultural 
național, E. Lachaouca, șefi ai 
misiunilor diplomatice.

ÎNGRIJORARE IN S.U.A. FAȚA DE
A

REESCALAOAREA IMPLICĂRII AMERICANE
• Scrisoarea a 51 de senatori și membri

ai Camerei reprezentanților • Semnificația

unei legi aprobată in Senat

Exprimîndu-și.îngrijorarea față 
de recenta „reescaladare majoră 
a implicării americane în răz
boiul din Indochina", 17 sena
tori și 34 de membri ai Came
rei Reprezentanților — anunță 
agenția ASSOCIATED PRESS 
— au adresat președintelui Ni
xon o scrisoare în care cer 
Administrației să informeze de
taliat națiunea asupra propor
țiilor, scopului și prețului < 
țiunilor militare ale S.U.A 
această zonă.

„Potrivit ultimelor date 
care le deținem — se afirmă 
scrisoare — țara noastră ~ 
actualmente, în Indochina cea 
mai numeroasă forță aeriană 
din cîte a cunoscut vreodată 
istoria. Utilizarea unei astfel de 
forțe va mări, cu siguranță, nu 
numai distrugerile pe care bom
bardamentele noastre le-au pro
vocat de acum popoarelor și 
pămîntului indochinez. ci șl nu
mărul pierderilor americane și 
al prizonierilor de război"

în sensul aceleiași stări de 
spirit, agențiile de presă anunță 
din Washington, că Senatul 
S.U.A. a aprobat o lege prin 
care limitează competența pre
ședintelui de a angaja forțele 
armate americane în conflicte, 
fără aprobarea Congresului

După cum 6e știe, acest pro
iect de lege — apreciat de a- 
genția U.P.I. ca o expresie a 
profundei dezaprobări față de 
războiul purtat de S.TT.A în

Indochina — a fost deja apro
bat de Comisia pentru politică 
externă a Senatului, următoarea 
fază fiind discutarea și apro
barea sa în Camera Reprezen
tanților.

ac- 
în

pe 
în 

are,

„Singura cale este
soluția politică".

declară premierul suedez
Premierul suedez Olof Palme 

a declarat. într-un discurs pro
nunțat în orașul Uppsala, că 
singura cale de încheiere a răz
boiului din Vietnam este gă
sirea unei soluții politice. ..Pa
cea, a spus el, poate fi atinsă 
doar printr-o soluție pașnică, 
menită să asigure poporului 
vietnamez independența". Con
damnând politica de vietnami- 
zare și „eforturile lipsite de 
sens în vederea menținerii la 
putere a juntei militare de la 
Saigon", premierul 
rut Statelor Unite 
masa conferinței 
de la Paris.

suedez a ee- 
să revină la 
cvadripartite

Succese ale patriofilor 
laoțieni

• DUPĂ CUM INFORMEAZĂ 
AGENȚIA KHAOSAN PATET 
LAO. tn intervalul noiembrie 
1971 — martie 1972, forțele ar
mate patriotice laoțiene și popu
lația au scos din luptă peste 
12 200 militari inamici, inclusiv 
3 700 mercenari tailandezi. Au 
fost capturate ori distruse 3 500 
de arme de foc. între care 160 
de piese de artilerie, și au fost 
doborîte ori distruse la sol 85 
de avioane inamice. în urma 
acțiunilor desfășurate de forțele 
patriotice. în perioada mențio
nată au fost eliberate teritorii 
cu peste 20 000 de locuitori.

• IN ULTIMELE 24 DE ORE, 
în Irlanda 
fost comise 
atentate cu

de Nord 
peste 20 

bombe, care
au 
de 
au

cun» 
seiie 
țară

ARGENTINA. — După 
s-a mai anunțat într-o 
de orașe din această . _
au avut loc violente ciocniri 
între manifestanți și politie, 
în fotografie, un aspect din 
timpul unor asemenea cioc
niri, soldate cu arestări, din 

orașul Mendoza.

Comisia economica
pentru Europa a O. N. U

puțin de doi

La 17 aprilie la 
Geneva vor avea 
|oc manifestări 
prilejuite de îm
plinirea unul 
sfert de veac de 
la crearea Comi
siei Economice 
pentru Europa a 
Organizației Na
țiunilor Unite, 
înființată la mai

puțin de doi ani de la înche
ierea celui de-al doilea război 
mondial. Ia 11 aprilie 1947, Co
misia numără 31 de state — 
membre. De-a lungul celor 25 
de ani de existență, Comisia 
Economică pentru Europa a 
O.N.U. (C.E.E.—O.N.U.) a reu
șit să devină un important for 
In cadrul căruia statele euro
pene au putut favoriza un 
dialog fructuos, stimulînd co
laborarea pe planuri multiple.

in ciuda faptului că într-o 
anumită perioadă, activitatea 
C.E.E.—O.N.U. a cunoscut mo
mente dificile, odată cu tre
cerea anilor, cu creșterea 
tendințelor de cooperare în Eu
ropa, Comisia a oferit mem
brilor săi prilejul unei mai 
bune înțelegeri și cunoașteri. 
Apărută din necesitatea inten
sificării relațiilor economice, 
comerciale, tehnico-științifice, 
între țările europene, Comisia a 
facilitat evoluția ascensională a 
relațiilor de cooperare din Eu
ropa. Tncercînd să răspundă 
cerințelor progresului econo
mic, tehnic și științific, Comi
sia a cuprins de Ia sesiune Ia 
sesiune, pe agenda sa, o arie 
de probleme tot mai diversifi
cate. Au apărut organe subsi
diare (comitete pentru gaz, in
dustria lemnului, agricultură, 
diferite ramuri industriale etc.). 
Comisia a abordat aspecte ale 
cooperării Intre subramuri, sub 
egida sa au avut loc primele 
reuniuni consacrate folosirii 
metodelor moderne de calcul 
în economie, planificare a 
prognozelor pe termen lung ; 
aportul C.E.E.—O.N.U. Ia pro
gresul țărilor europene deve
nind din ce in ce mai substan
țial. în fiecare an au loc la 
sediul comisiei sau în țările 
membre, peste 150 de reuniuni, 
seminaril, simpozioane, cicluri 
de studiu. Cele 31 de state

membre primesc prin interme
diul C.E.E.—O.N.U. numeroase 
rapoarte, studii, buletine sta
tistice, privind industria, agri
cultura, transporturile, con
strucțiile de locuințe, energia 
electrică, oțelul, *“
etc.

In cel 25 de ani 
cut de la crearea 
loc deosebit l-au 
blemele comerțului intereuro- 
pean intre țări avind sisteme 
social-politice diferite. Prin 
activitatea sa laborioasă C.E.E.- 
O.N.U. a contribuit la promo
varea relațiilor comerciale în
tre toate statele continentului, 
la găsirea unor noi posibilități 
de sporire a schimburilor. 
Menținerea unor restricții de 
către statele vest-europene, a 
unor bariere tarifare și netari
fare în comerțul european — 
factori care limitează creșterea 
relațiilor economice — impun 
adoptarea unor noi măsuri 
practice pentru abolirea acestor 
piedici. Cooperarea științifică 
și tehnologică — Inclusă în 
preocupările Comisiei la iniția
tiva României — polarizează 
atenția membrilor evidențiind 
largul Interes al cooperării în 
domeniul schimburilor de in
formații șl tehnologii. In con
dițiile exploziei descoperirilor 
tehnico-științifice. In cursul a- 
nujui trecut a fost creat un 
comitet special pentru știință 
și tehnologie, însărcinat cu 
studierea unor teme cum ar fi 
disiminarea informațiilor tehni
ce și științifice, prognoze teh
nologice. Alte probleme care 
fac obiectul preocupărilor sis
tematice ale C.E.E.—O.N.U. 
slnt automatizarea, problemele 
surselor de energie In Europa, 
protecția și conservarea me
diului înconjurător, contribuția 
acestei instituții la eforturile 
țărilor în curs de dezvoltare 
din Europa, utilizarea sistemu
lui informațional în economie 
etc.

Reuniunea jubiliară a C.E.E.- 
O.N.U. are Ioc în condițiile în 
care pe continent opiniile în 
favoarea destinderii, a intensi
ficării colaborării, pentru 
securitate și înțelegere, cunosc 
o amplificare fără precedent.

cărbunele

care au tre- 
Comisiei un 
ocupat pro-

I. T.

tn niium nimupi hiishoi
CULTURII Dill UNELE ÎMI SOCIALISTE
Președintele Consiliului de Mi

niștri al R.D.G., Willi Stoph, a 
primit vineri. 14 aprilie, cu oca
zia prezenței lor în capitala 
R.D.G., pe miniștrii culturii din 
țări socialiste europene, care 
participă la Conferința miniș
trilor culturii din țări socialiste.

La primire a fost prezent to
varășul Dumitru Popescu, pre
ședintele Consiliului Culturii șl 
Educației Socialiste.

într-o atmosferă cordială și 
prietenească au fost dezbătute 
probleme ale dezvoltării cultu
rale și adîncirii pe mai departe 
a relațiilor și colaborării în a- 
eest domeniu.

în cursul zilei de vineri, la 
Berlin, la sediul C.C. al P.S.U.G., 
a avut loc o întîlnire între to
varășul Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, și tovară
șul Kurt Hager, membru al Bi-

roulul Politic, secretar al C.GL 
al P.S.U.G.

în cadrul întrevederii, s-a fă
cut un schimb de informații în 
legătură cu activitatea desfă
șurată în domeniul culturii și 
educației socialiste în cele două 
țări și s-au discutat probleme 
legate de colaborarea între cele 
două partide în domeniul vieții 
ideologice și culturale.

• CU PRILEJUL CELEI DE-A 
60-A ANIVERSARI A ZILEI 
SALE DE NAȘTERE, tovarășului 
Kim Ir Sen, secretar general 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Cabinetului 
de Miniștri al R. P. D. Coreene, 
i s-a conferit, printr-un decret 
al Prezidiului Adunării Populare 
Supreme, pentru a doua oară, 
titlul de Erou al Republicii 
Populare Democrate Coreene, 
Medalia de aur și Ordinul Dra
pelul Național clasa f.

Șomajul juvenil în Canada
într-o amplă cores

pondență consacrată fe
nomenelor de șomaj din 
economia canadiană, co
tidianul elvețian NEUE 
ZURCHER ZEITUNG 
relevă, printre altele, di
ficultățile pe care le in- 
tîmpină numeroși tineri 
în găsirea unui loc de 
muncă.

• PRIMELE VICTIME TINERII • SOARTA <
CELOR 200 000 • ȘOMERI... ÎNAINTE DE A 

LUCRA VREODATĂ

România la Tirgul
de la Milano

• 7 pavilioane pe 800 metri pătrați

9 Premiere pe piața italiană

La 14 aprilie, in prezența președintelui Republicii Italiene, 
Giovanni Leone, a altor oficialități și a numeroși 
reprezentanți ai cercurilor de afaceri din Italia și din 
alte țări, precum și a unor ambasadori acreditați la Roma, a 
fost inaugurată cea de-a 50-a ediție, jubiliară, a tîrgului 
internațional de la Milano.

In cadrul ceremoniei, ce a 
avut loc qp acest prilej la 
„Centrul internațional al schim
burilor" din cadrul târgului, s-a 
subliniat rolul de prim plan al 
acestei manifestări în scopul 
dezvoltării legăturilor comer
ciale și economice dintre Italia 
și celelalte țări ale lumii, im
portanța creării unui climat cît 
mai favorabil intensificării re
lațiilor economice dintre state.

La actuala ediție a târgului 
participă 90 de state — dintre 
care 75 cu pavilioane proprii. 
Un număr de 12 000 de firme 
expun, pe o suprafață 
600 000 metri pătrați, 
industriale și agricole, 
și de artizanat.

Republica Socialistă 
participă, ca și în anii trecuți. 
cu 7 pavilioane, în care sînt 
expuse produse ce se oferă ex
portului de către întreprinderile 
„Mașinexport" „Chimimport", 
„Mecanoexport". «„Electronum", 
.Metalimport". „Mașinimport".- 
„Icecoop", „Eximcoop", „Teh-. 
poimport", „Fibrex" și altele. 
Pe o suprafață ce depășește 800 
de metri pătrați. vizitatorii în
tâlnesc. totodată, o gamă largă 
de utilaje de prelucrare a me
talelor. precum și un strung 
„Carusel-2 500". în sectorul de 
chimie prezentăm un bogat sor
timent de produse farmaceu
tice, fibre sintetice, mase plas
tice, distilate petrolifere etc. în 
pavilionul rezervat electroteh
nicii expunem motoare elec
trice de diferite tipuri, precum 
și o gamă largă de dispozitive, 
în sectorul radio-televiziune și 
electronică sînt prezentate apa
rate de radio și accesorii pen
tru televiziune, tuburi cinescop 
și tranzistori. în sfîrșit, în 
sectorul industriei ușoare ex
punem confecții și tricotaje, iar 
în sectorul construcțiilor, pe 
lîngă diferite materiale de con-

de circa 
produse 
precum

România

provocat pagube materiale apre
ciabile. ~ 
pîozie 
central 
Belfast, 
fost avariate.

Cea mai puternică ex- 
s-a produs la garajul 
pentru autobuze din 

unde 40 de vehicule au

„Prognoz"
• LA 14 APRILIE, ora 2.54. 

în Uniunea Sovietică a fost 
lansată stația automată „Prog
noz", pentru studierea proce
selor activității solare influen
ței ei asupra sistemului inter
planetar și magnetosferei Pă- 
mîntului. Greutatea totală a 
stației este de 854 kg.

• PREȘEDINTELE STATELOR 
UNITE, Richard Nixon, Împreună 
cu soția și o delegație de 16 per
soane, printre care secretarul de 
stat, William Rogers, și consilierul 
prezidențial, Henry Kissinger, au 
sosit joi seara Ia Ottawa, într-o

vizită oficială. Convorbirile ofi
ciale au început vineri dimineața 
printr-o întrevedere între pre
ședintele Richard Nixon și primul

Wr
ministru Elliot Trudeau. In după- 
amiaza aceleiași zile, președintele 

’ i adresat Parlamentului 
reunit într-o sesiune 

a Senatului și Camerei

S.U.A. s-a 
canadian, 
plenară i. 
Comunelor.

Arestări la Bogota
• IN TIMPUL MANIFESTA- 
ȚIILOR și incidentelor care au 
avut loc în capitala Columbiei 
— Bogota — în ultimele 15 zile, 
au fost operate aproximativ 600 
de arestări, anunță agenția 
France Presse, citind surse ale 
poliției columbiene. Incidentele, 
precizează sursa menționată, au 
izbucnit între studenții care ma
nifestau în sprijinul profesorilor 
lor, aflați în grevă de două săp- 
tămîni, și forțele de poliție.

• LA INVITAȚIA ASOCIA
ȚIEI DE TENIS DE MASA DIN 
STATELE UNITE, o echipă de 
tenis de masă a R.P. Chineze 
a sosit la Detroit. Potrivit rela
tării agenției CHINA NOUA, 
delegația de. sportivi chinezi a 
fost întîmpinată la aeroport de 
președintele Asociației de tenis 
de masă din S.U.A., Graham

strucții, prezentăm echipamen
te tehnico-sanitare, mașini și 
utilaje destinate construcțiilor, 
între altele, prezentăm pentru 
prima oară pe piața italiană 
freza universală „Fu-32“, ma
șina de rectificat universală 
„R-350", strungul „SNA-500", 
mașina de facturat și mașina 
de calculat, piese pentru tele
vizoare, mașini pentru trans
porturi pe toate tipurile de șo
sele „M-461" și autoturismul 
„Dacia-1 300".

în cadrul târgului, care se în
chide la 25 aprilie, vor avea loc 
și o serie de simpozioane, con
ferințe și întâlniri la nivel in
ternațional.

C
onstatând că „șoma
jul în ascensiune 
rapidă (actualmente 
Canada numără a- 
proape 600 000 de 
șomeri — cea mai 

înaltă cotă din perioada postbeli
că n. n.) lovește dur în cei tineri0 
corespondentul lui NEUE ZUR
CHER ZEITUNG. Arnold Hot- 
tinger, apreciază că numărul șo
merilor din rindul tinerilor între 
18—24 de ani depășește cifra de 
200 000. Numărul exact nu poate 
fi cunoscut și din cauză că unii 
tineri refuză sa se declare șo
meri în mod oficial. „Unora din
tre tineri — notează corespon
dentul citat — li se pare pur și 
simplu rușinos să se înscrie ca 
șomeri, preferind să ascundă si
tuația lor sau, mai degrabă, lipsa 
lor de situație... Trebuie apoi 
avut în vedere că un număr a- 
preciabil de tineri, de ordinul ze
cilor de mii, primesc de lucru în 
mod sporadic, în activități sezo
niere. în sfîrșit, ar fi de adăugat 
un număr la fel de apreciabil de 
tineri care trebuie, din lipsa unor 
oferte serioase și convenabile, să 
accepte orice munca, fără nici o 
legătură cu pregătirea și califi
carea lor“. Destul de frecvent, 
tinerii trebuie să aștepte luni de 
zile pentru a găsi de lucru întru- 
cît în mod obișnuit, cu mici va- 
riațiuni de Ia o săptămînă Ia alta, 
numai una din 30—40 de cereri

își găsește rezolvarea. Adoles
cenții sînt, astfel, constrinși încă 
de la intrarea lor în viață să se 
acomodeze unor condiții nepriel
nice. „In ultimii doi ani — scrie 
corespondentul cotidianului elve
țian — a devenit un fapt întâl
nit destul de des ca tinerii care 
vor să capete o calificare în di
ferite domenii să bată drumurile 
de Ia o întreprindere la alta, de 
la o instituție la alta, fără să 
poată răzbate0. In asemenea 
împrejurări momentul care ar pu
tea să însemne promovarea în 
viața productivă aduce pericolele 
și amărăciunile unui început de 
declasare.

Cine sînt tinerii care gustă din 
cupa amară a șomajului înainte 
de a fi putut simți bucuria mun
cii creatoare ? E vorba, în pri
mul rînd, de acei care n-au pu
tut dobîndi o calificare profesio
nală în școlile speciale, deoarece, 
provenind din familii cu venituri 
mai modeste, n-au putut termina 
cursurile școlii tehnice sau uni
versităților. Urmează apoi alte 
categorii de slab calificați sau 
chiar tineri cu calificare dar care 
nu-și pot găsi posturi corespun
zătoare pregătirii lor.

Faptul că toți acești tineri nu 
găsesc de lucru se explică, desi
gur, și prin conjunctura econo
mică actuală. Economia cana
diană cunoaște actualmente o re
ducere a investițiilor și o creștere

mult mai mică a producției na
ționale decît se spera anterior. 
Toate acestea au ca urmare, în 
ultima perioadă, un dezechilibru 
acut între cerere și ofertă pe pia
ța muncii. „Speranțele de la 
sfîrșitul anului trecut că în 1972 
creșterea economică va fi mai 
însemnată și că va putea fi ab
sorbită forța de muncă disponi
bilă nu s-au îndeplinit — relevă 
cotidianul elvețian. Dimpotri
vă, cererea pe piața muncii 
descrește iar șomajul e în ascen
siune0. Tinerii, acești „necunos- 
cuți", total neexperimentați, în- 
tr-un procent ridicat, cad primele 
victime ale șomajului. Corespon
dentul lui NEUE ZURCHER 
ZEITUNG ține să remarce în a- 
ceastă ordine de idei că alături 
de
cu diplome de specialitate care 
nu găsesc slujbe crește îngrijoră- 

pierd posturile ca urmare a unor 
restrîngeri în activitatea între
prinderilor și a concurenței sau 
concentrării. Apreciind că șoma
jul în rîndul tinerilor canadieni 
„s-a instalat ca un fenomen alar
mant, care riscă sa alimenteze 
nemulțumiri și revolte0, ziaristul 
elvețian citat notează că în Ca
nada „se ridică multe voci care 
cer ca problema șomajului juve
nil să fie tratată în fruntea prio
rităților naționale".

tinerii slab calificați sau cei

numărul tinerilor care î$i

I. NICOARA

NICOLAE PUICEA 
corespondentul Agerpres 
la Roma
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In favoarea

• TAKEO MIKI, fost mini
stru de externe al Japoniei, a 
plecat, la 13 aprilie, la Pekin 
pentru o vizită de cinci zile, la 
invitația premierului Ciu En-lai. 
El este însoțit de Saburo Okita, 
director executiv al Centrului 
japonez pentru cercetări econo
mice.

«•Pe w ••
ratificam

tratatelor R.F.G.
cu (J.R.S.S. și Polonia

studenților 
dominicani

C. Macovescu

într-un Interviu acordat zia
rului ,,PRAVDA", primarul ge
neral al orașului vest-german 
Hamburg, Peter Schutz, a decla
rat că „Majoritatea covîrșitoare 
a locuitorilor și Senatul Ham- 
burgului se pronunță pentru ra- 

—— —*v.wv.v%.*v** încheiate de 
Sovietică și

tificarea tratatelor 
R.F.G. cu Uniunea 
cu Polonia*.

„Ne așteptăm oa_______
să ratifice aceste tratate, a spus 
Schutz. Deși majoritatea guver
namentală în Bundestag este

Bundestagul

Steenhoven, și de alte oficiali
tăți americane din domeniul 
sportului. Era prezent, de ase
menea, John Scaii, consilier spe
cial al președintelui S.U.A.

Anglia : o nouă demisie 
în „cabinetul fantomă" 

laburist
DEPUTATUL ROBERT• ________________ _______

MACLENNAN, unul din purtă
torii de cuvînt pentru proble
mele apărării, ai grupului 
parlamentar laburist în Came
ra Comunelor, a demisionat 
din „Cabinetul-fantomă" alcă
tuit de fostul premier, Harold 
Wilson. Cu acesta, numărul de- 
putaților laburiști care au pă
răsit grupul majoritar din cau
za deosebirilor de vederi din
tre ei și liderul partidului a- 
supra unor probleme interne 
și externe a ajuns la opt.

mică, a continuat el, ea exprimă 
opinia unei considerabile majo
rități e. populației țării, cara 
sprijină politica realistă a coa
liției la putere, ce năzuiește spre 
pace".

în ce privește guvernul lan
dului Hamburg, el s-a pronunțai 
șl se va pronunța în Bundesrat 
pentru ratificarea tratatelor.

Voința clar exprimată a opi
niei publice, a subliniat Schutz, 
reprezintă în actuala situație un 
factor ce va constitui un sprijin 
substanțial pentru adepții tra
tatelor și va da de gîndit adver
sarilor lor. Hamburghezii se aș
teaptă la o dezvoltare a colabo
rării economice, culturale, teh- 
nico-științifice cu Uniunea So
vietică, la intrarea în vigoare a 
acordului cvadripartit în pro
blema Berlinului Occidental, la 
rezolvarea cu succes a proble
melor privind normalizarea ge
nerală a relațiilor dintre cele 
două state germane. Tratatul 
dintre R.F.G. și Uniunea Sovie
tică, dezbătut în prezent în Bun
destag. a subliniat Peter Schutz, 
creează bazele pentru o bună 
colaborare între țările noastre*.

în ședința Comisiei juridice a 
Bundestagului R. F. a Germa
niei, care a avut loc la 14 apri
lie, s-a adoptat o hotărîre prin 
care se consemnează că tratatul 
semnat de R.F.G. cu R. P. Polo
nă este constituțional.

După cum s-a mai anunțat, o 
hotărîre asemănătoare a fost 
adoptată, de aceeași comisie, și 
în privința tratatului R.F.G, cu 
Uniunea Sovietică.

Cadrele didactice, elevii și 
studenții de la toate insti
tuțiile de învățămint din Re
publica Dominicană au de
clarat grevă generală reven- 
dicînd reforma sistemului de 
învățămint și încetarea mă
surilor polițienești.

După cum anunță cores
pondentul din Santo Domin
go al agenției Prensa La
tina, poliția a pătruns în in
cinta Universității din capi
tala dominicană, deschizînd 
focul asupra studenților. în 
cursul incidentelor s-au înre
gistrat răniți, iar peste 100 
de persoane, între care și 
rectorul Universității, au fost 
arestate.

George Macovescu, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor 
externe, aflat într-o scurtă vi
zită în Israel, a fost primit la 
14 aprilie a.c., de Golda Meir, 
primul ministru al statului Is
rael. Cu această ocazie a avut 
loo un schimb de păreri asupra 
unor chestiuni privind relațiile 
bilaterale și în legătură cu alte 
probleme de interes comun, în
deosebi rezolvarea pașnică a 
conflictului din Orientul Apro
piat De asemenea, George Ma
covescu a avut convorbiri cu 
Abba Eban, ministrul afacerilor 
externe al Israelului. La convor
biri au luat parte Ion Covaci, 
ambasadorul României în Israel, 
Mordechai Gazit, director gene
ral în M.A.E. și Raphael Beneha- 
lom ambasadorul Israelului la 
București.

Intr-unui din cartierele locuite de populația de culoare la 
New York
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