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Tineretul poete raporta azi cu nwn- 
drie: tot ce s-a realizat în anii șese- 
nalului confine și o parte din munca 
noastră, ne-am făcui datoria fafă de pa
trie, fa fă de partid, am închinat fot e- 
lanul și energia noastră cauzei poporu
lui, propășirii României socialiste.

(Din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu)

Deschiderea Congresului al Hll-lea 
al Uniunii Tineretului Comunist

Miercuri, 23 martie, s-au des
chis Ia București lucrările ce
lui de-al VIII-Iea Congres al 
Uniunii Tineretului Comunist.

Marea sală a Palatului Re
publicii a reunit in această zi, 
într-o atmosferă de entuziasm 
tineresc, pe delegații celor 
2 250 000 de membri ai Uniunii 
Tineretului Comunist. Cei 2 000 

' de ‘ delegați ai organizațiilor 
U.T.C. din intreaga țară — 
muncitori și lucrători ai ogoa
relor, ingineri și tehnicieni, 
studenți, elevi, militari, învă
țători și proiesori, cercetători 
științifici, oameni de artă — 
au adus cu ei freamătul mun
cii insuflețite a tineretului pa
triei noastre care, condus de 
partid, contribuie cu elan, a- 
lături de întregul popor, la 
înflorirea României socialiste.

înaintea începerii lucrărilor, 
în sală răsună cintece înflă- 

• cărate închinate partidului, 
vieții noi a țării noastre.

La Congres participă nume
roși invitați — membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, condu
cători de instituții centrale și 
organizații obștești, vechi mili- 
tanți ai partidului, activiști de 
partid și de stat, oameni de 
știință și cultură, tineri din 
toate sectoarele de activitate, 
ziariști români și străini.

Slnt prezenți membrii dele
gațiilor a peste 40 de orga
nizații de tineret de peste ho
tare.

Ora 9, întreaga asistență în
tâmpină cu puternice aplauze 
și uraie pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Alexandru Bîrlădea- 
nu, Emil Bodnăraș, Petre Bo- 
rilă. Constantin Drăgan, Ale
xandru Drăghici, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Rădu- 

? lescu, Leonte Răutu, Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec și alți 
conducători de partid și de 
stat, cate iau loc în loja din 
dreapta prezidiului.

In loja din stînga iau loc 
șefii delegațiilor organizațiilor 
de tineret de peste hotare.

Primul secretar al Comitetu
lui Central al Uniunii Tinere
tului Comunist. Petru Enache. 
rostește cuvîntul de deschidere.

Congresul nostru — a spus 
vorbitorul — menit a tace Ы- 
lanțtil activității organizației 
în ultimii șase ani și a chibzui 
asupra măsurilor ce trebuie 

. luate pentru îndeplinirea sar
cinilor noastre viitoare, con
stituie un eveniment de mare 
însemnătate în viata tinerei 
generații a țării.

Declar deschise lucrările 
Congresului și adresez un căl
duros- salut tuturor delegaților 
și invitațiior care iau parte la 
Congres.

Exprimînd cele mai profun
de sentimente de dragoste fa
tă de Partidul Comunist Ro
mân, părintele și conducătorul 
nostru iubit, permiteti-mi ca 
în numele dumneavoastră — 
al uleciștilor delegați și invi
tați la Congres — să salutăm 
cu deosebită bucurie și recu
noștință prezența în mijlocul 
nostru a membrilor Comitetu
lui Central, ai Comitetului E- 
xecutiv și Secretariatului Co
mitetului Central în frunte cu 
secretarul general a! Co
mitetului Central ai Partidului 
Comunist Român. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

(Continuare în pag. 2-a)

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
Dragi tovarășe și tovarăși,
Congresul Uniunii Tineretului Co

munist, la care participă reprezen
tanții tinerei generații din întrea
ga țară, își desfășoară lucrările la 
începutul unei noi și importante 
etape de activitate creatoare a po
porului român pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste.

Congresul vostru este chemat să 
facă bilanțul muncii însuflețite des
fășurate de tineretul țării, al con
tribuției sale la marile înfăptuiri 
ale poporului în economie, în cul
tură, în toate domeniile activității 
sociale, să stabilească sarcinile de 
viitor ale Uniunii Tineretului Co
munist, căile participării tineretului 
la realizarea programului elaborat 
de partid pentru progresul și pros
peritatea patriei noastre socialiste. 
(Aplauze).

Permiteți-mi ca de la această 
tribună să adresez delegaților, tu
turor uteciștilor, tinerilor muncitori, 
țărani, intelectuali, elevi și studenți 
de pe întregul cuprins al -țării un 
cald salut din partea conducerii de 
partid și de stat. (Aplauze vii șl 
puternice).

Tineretul, prin dinamismul și re
ceptivitatea sa la idealurile de li
bertate și dreptate socială, la 
schimbările înnoitoare, a reprezen
tat întotdeauna de-a lungul isto
riei un însemnat factor al progre 
sului societății. Din veac în veac, 
el a preluat și dezvoltat virtuțile 
și tradițiile înaintate ale poporului; 
înfruntînd greutăți, dînd nenumă
rate jertfe, el a jucat un rol de 
seamă în lupta împotriva asuprito
rilor, pentru dezrobirea socială, 
pentru cucerirea și apărarea inde
pendenței și suveranității naționale. 
(Aplauze). Mulți patrioți luminați, 
gînditori și cărturari iluștri, scri
itori și artiști și-au închinat viata, 
încă din fragedă tinerețe, idealului 
eliberării și fericirii poporului, for
mării și dezvoltării culturii națio
nale, înfloririi României.

In marile bătălii revoluționare du
se de clasa muncitoare — forța 
socială cea mai înaintată a societă
ții contemporane — în alianță cu 
țărănimea, cu intelectualitatea, cu 
toți oamenii muncii, împotriva ex
ploatării burghezo-moșierești, pen
tru drepturi și libertăți democratice, 
pentru. o viată mai bună, tineretul 
s-a aflat în primele rînduri, a în
scris multe pagini de bărbăție și 
eroism. In aceste bătălii, în anii 
grei de teroare și ilegalitate. Uniu
nea Tineretului Comunist și-a înde
plinit cu cinste rolul de organiza
tor și conducător al luptelor tine
retului pentru eliberare socială și 
națională. (Aplauze puternice). Va 
trece timpul, dar figurile luminoase 
ale tinerilor comuniști și ale altor 
militanți progresiști, pildele lor de 
eroism și spirit de sacrificiu, de 
fierbinte patriotism, vor continua 
să însuflețească în luptă și muncă 
generațiile viitoare. (Vii aplauze).

Urmînd neabătut Partidul Comu
nist, tineretul a participat cu en
tuziasm la înfăptuirea insurecției 
armate din august 1944, la războiul 
antifascist pentru eliberarea între
gului teritoriu al țării și înfrînge- 
rea definitivă a Germaniei hitle- 
riste. El a adus o contribuție de 
seamă la reconstrucția economică, 
la epopeea revoluției populare și a 
construcției socialismului.

In cei peste douăzeci de ani care 
au trecut de la eliberarea țării, ti
neretul a fost prezent, la chema
rea partidului, pretutindeni unde 
s-a dus lupta pentru progresul e- 
conomiei și culturii, pentru asigu
rarea unei vieți mai bune și mai 
îmbelșugate celor ce muncesc.

In tot ce s-a construit în acești 
ani, în fiecare fabrică și uzină ri
dicată pe pămîntul patriei, în toate 
marile succese obținute în dezvol
tarea industriei socialiste, sînt in
corporate și hărnicia și entuziasmul 
tinerilor muncitori. Tinerii de la 
sate și-au adus contribuția la în
făptuirea marii opere de transfor
mare socialistă a agriculturii, ei 
participă activ în gospodăriile de 
stat, în stațiunile de mașini și trac
toare, în cooperativele agricole de 
producție la munca pentru crește
rea continuă a producției agricole. 
In școli, universități, în institutele 
de știință și cultură, tinerii obțin 
succese de seamă, învață, își aduc 
contribuția la progresul vieții spi
rituale a poporului.

Tineretul poate raporta azi cu 
mîndrie: tot ce s-a realizat în 
anii șesenalului conține și o parte 
din munca noastră; ne-am făcut dato
ria față de patrie, față de partid, am în
chinat tot .elanul și ehergia noastră 
cauzei poporului, propășirii Româ
niei socialiste. (AplaUze puternice, 
îndelungate).

In uriașa operă de transformare 
revoluționară a societății a crescut 
un tineret viguros, harnic și talen
tat, devotat patriei, poporului și 
partidului, cu o concepție înaintată 
dșspre lume și viață, hotărît să-și 
consacre, hțțreaga -putere de mun
că progresului tării, viitorului ei lu
minos. Partidul și guvernul dau o 
înaltă apreciere contribuției aduse 
de Uniunea Tineretului Comunist, 
de întregul nostru tineret la înfăp
tuirea politicii de industrializare 
socialistă, de cooperativizare și 
dezvoltare a agriculturii, la desfă
șurarea revoluției culturale, la toa
te marile victorii obținute de po
porul român în anii socialismului. 
(Vii aplauze).

Tovarăși,
Socialismul creează cele mai 

prielnice condiții' pentru înflorirea 
personalității umane, pentru for
marea unor oameni cu larg orizont 
spiritual, deschizători de drumuri 
noi în știință, în artă, în cultură, 
promotori ai celor mai avansate 
idei ale epocii contemporane, mi- 
litanți neobosiți pentru fericirea 
celor ce muncesc. Numai în orîn- 
duirea socialistă tinerelul își poăte 
pune pe deplin în valoare talen
tele și capacitățile, își poale rea
liza aspirațiile cele mai cutezătoare.

Programul continuării pe o treap 
tă superioară a operei de desăvîr- 
șire a construcției socialiste, elabo
rat de Congresul al IX-lea al Parti
dului — eveniment de însemnătate 
istorică în viața poporului român — 
deschide largi perspective de dez
voltare în toate domeniile de acti 
vitate, asigură afirmarea tuturor 
forțelor creatoare ale societății 
noastre.

Este o datorie de onoare pentru 
toți tinerii din România —- munci
tori, țărani, intelectuali — de a-și 
închina si în viitor elanul și capa
citatea creatoare înfăptuirii, împreu
nă cu întregul popor, a marilor o- 
biective stabilite de partid, de a 
contribui în tot mai mare măsură 
la sporirea bogățiilor materiale și 
spirituale ăle patriei, la ridicarea 
continuă a nivelului de civilizație 
și bunăstare a poporului.

In anii noului cincinal, pe întreg 
întinsul țării se vor ridica sute de 
noi uzine și fabrici, va cunoaște 
o puternică dezvoltare agricultura 
noastră socialistă, se vor construi 
noi școli, institute de învățămînt, 
teatre, cămine culturale și alte u- 
nități socîal-culturale.

Un nou avînt vor cunoaște știin
ța, învățământul și întreaga acti
vitate culturail-artistică.

Nivedul de viață al întregului 
nostru popor va crește continuu.

Toate acestea vor duce la mari 
schimbări în înfățișarea patriei, ca
re va deveni mai bogată și mai 
înfloritoare.

Tineretul trebuie să fie prezent 
în toate sectoarele de activitate, 
aducîindu-și contribuția activă la 
înfăptuirea tuturor obiectivelor sta
bilite de partid. (Aplauze) Parti
dul și guvernul au convingerea de
plină că tineretul patriei noastre 
se va dovedi la înălțimea acestor 
mărețe îndatoriri. (Aplauze puter
nice).

Dezvoltarea în ritm susținut a in
dustriei socialiste — baza progresu
lui țării, a independentei și suve
ranității naționale — procesul de 
modernizare a producției, de extin
dere a mecanizării și automatizării, 
în condițiile revoluției tehnico-ști- 
intifice, schimbă necontenit conți
nutul și aspectul muncii din acest 
sector al vieții sociale, solicită 
muncitorului cunoștințe largi din 
domeniul fizicii, matematicii, chi
miei, apropie tot mai mult carac
terul muncii fizice de cel al mun
cii intelectuale. Este necesar să 
sporească continuu numărul de in
gineri și tehnicieni cu o înaltă 
competentă, să se ridice nivelul 
profesional al oamenilor muncii, să 
se formeze noi și noj contingente 
de muncitori cu profil tehnic mo
dern. Tinerii muncitori, elevii șco
lilor profesionale șî tehnice, trebuie 
să muncească și să învețe cu pa
siune și perseverență pentru însuși
rea proceselor tehnologice moder
ne, pentru stăpînirea noilor ma
șini și utilaje, pentru îmbogățirea 
continuă a cunoștințelor profesio
nale și de cultură generală, în pas 
cu cerințele științei și tehnicii con
temporane.

Aplicarea măsurilor stabilite de 
partid pentru dezvoltarea bazei teh- 
nico-materiale a agriculturii și 
creșterea producției agricole cere 
tinerilor de la sate să-și ridice ne
contenit nivelul de cultură genera
lă, să-și însușească metodele agro
tehnice avansate, cunoștințele le
gate de mecanizarea și chimizarea 
procesului de producție, de moder
nizarea continuă a agriculturii. Tine
retul trebuie să militeze neobosit 
pentru realizarea politicii partidului 
și guvernului de întărire a agri
culturii socialiste, de răspîndire în 
rîndul maselor largi ale țărănimii 
a științei și culturii, de apropiere 
continuă a condițiilor de viață ale 
satului de cele ale orașului.

Construirea orînduirii noi, so
cialiste, care poate avea loc numai 
pe baza științei celei mai înaintate, 
presupune dezvoltarea multilaterală 
a cercetării științifice, aplicarea re
zultatelor ei în toate domeniile ac
tivității sociale. Cuceririle științei 
din epoca noastră, stăpînirea ener
giei atomului, zborul omului in 
Cosmos, cunoașterea tot mai adîncă 
a tainelor naturii exercită o puter
nică influență asupra minții tine
retului, îi insuflă dorințe și visuri 
cutezătoare. Alături de remarcabilii 
noștri savanți, ducînd mai departe 
tradițiile progresiste ale înaintași
lor, însușindu-și cele mai noi des
coperiri ale științei, menținînd o 
strânsă legătură cu viața, cu prac
tica, tinerii cercetători au datoria 
de onoare de a se consacra cu 
pasiune- și dăruire activității de 
cercetare, progresului științei, re
zolvării problemelor complexe pe 
care le ridică construcția societății 
sochahste.

Urmînd exemplul personalităților 
proeminente din istoria literaturii 
și arte românești, muncind neobo
sit pentru perfecționarea măiestriei 
lor artistice, tinerii scriitori și ar
tiști trebuie să considere ca o înal
tă îndatorire patriotică de a făuri 
opere care să exprime idealurile și 
aspirațiile întregului nostru popor. In 
viața și munca poporului, în înțelep
ciunea și sensibilitatea sa, în ma
rile Iui calități sufletești, în străve
chea sa artă, ei vor găsi izvorul ne
secat al unor lucrări de înaltă va
loare artistică și educativă, care 
să contribuie la ridicarea spirituală 
a poporului, să îmbogățească pa
trimoniul culturii naționale.

Una din marile înfăptuiri ale so
cialismului în România este dezvol
tarea impetuoasă a învățământului 
de toate gradele, care cuprinde a- 
proape un sfert din populație, pro
gresul remarcabil al școlii — fac
tor de seamă al culturii și civiliza
ției. Sarcina supremă а tinerilor 
din școli și universități este de a 
învăța, de a învăța necontenit, de 
a se strădui să-și însușească tot ce 
a dat mai valoros gîndirea umană 
de-a lungul veacurilor, știința și 
cultura contemporană, de. a pătrun
de tot mai adînc în universul mi
nunat al cunoașterii. Numai astfel 
ei își vor putea îndeplini cu cin
ste, atunci când vor intra in câinpul 
muncii, misiunea de a contribui 
la dezvoltarea continuă a econo
miei și culturii, la sporirea bunu
rilor materiale și spirituale ale so
cietății, la bunăstarea și fericirea 
celor ce muncesc.

Școala, întregul nostru sistem de 
educație, trebuie să asigure însuși
rea materialismului, dialectic și is
toric — cea mai înaintată concep
ție despre lume și viață — care 
îi înarmează pe tineri pentru a în
țelege și interpreta în mod științific 
fenomenele naturii și societății, le 
dă perspectiva clară a dezvoltării 
sociale, le îmbogățește gîndirea, le 
sporește energia, face din fiecare 
tînăr un militant neobosit pentru 
progresul social, pentru idealurile 
socialismului și comunismului. (A- 
plauze).

Tineretul țării noastre, educat în 
spiritul patriotismului socialist și al 
internaționalismului proletar, este a- 
nimat de dragoste fierbinte față de 
patrie, de respect pentru trecutul 
glorios de luptă și muncă al popo
rului, de devotament pentru cauza 
înfloririi României Socialiste. (Vii 
aplauze). Creșteți și învățați, dragi 
tineri, într-o țară liberă și pros
peră, făurită prin lupta și munca 
a zeci și zeci de generații, vă bu
curați de condiții de viață la care 
nici nu se puteau gîndi, în tinere
țea lor, înaintașii voștri. Să dăruiți 
patriei tot ce aveți mai bun, toată 
puterea minții și brațelor voastre, 
ei să-i închinați elanul și năzuin
țele voastre tinerești. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

înfăptuind politica marxist-leni- 
nistă a partidului nostru, conti
nuând și îmbogățind tradițiile de 
luptă și muncă comună ale oame
nilor muncii, indiferent de naționa
litate, din România, Uniunea Tine
retului Comunist are datoria de a 
milita și de acum înainte pentru 
întărirea continuă a frăției de nez
druncinat dintre tinerii români, ma
ghiari, germani și de alte naționa
lități, de a uni eforturile tinere
tului în munca dusă, împreună cu 
întregul popor, pentru ca patria

(Continuare in pag. 2-a)
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ваі înfloritoare.
tbai
(Vil

Canaăofe noi, complexe, die ас* 
tsaia etape de dezvoltare a socie
tății noastre, educarea și formarea 
tăneniar conitruCtori ai SOCiâliatnu- 
im. impun Itauaii Tineretului Gc- 
Kmist să-și îmbunătățească conti- 
mra formele organizatorice și me- 
lodele de lucru corespunzător nece
sităților vieții noi, tot tadi dina
mic-, a tineretului, preocupărilor 
variate, specifice fiecărei categorii 
de oaeri.

Va loc principal în activitatea U- 
ЛШШ Tineretului Comunist trebuie 
rt-1 Ocupe cultivarea în masele ti- 
neretului a pasiunii pentru muiică, 
pcauu știință și tehnică, pentru ac- 
RVitatea în producție. Uniunea Tine- 
tetuiui Comunist trebuie să ofere 
nn larg cadru organizat de activi
tate plăcută și instructiva, să ini
țieze variate manifestări cultural- 
afOstice, să dezvolte gustul pentru 
Btefdtură și artă, să organizeze tu- 
ftanuL sportul de mase, contribuind 
le formarea unor tineri sănătoși, 
optimiști, CU ufi nivel ridicat de 
csitură.

In această activitate vastă, de ma
rt fâspundere, Un țol însemnat re
vine organelor de stat și organi- 
HțlilOt obștești, școlii, instituțiilor 
de cultură și artă, literaturii, cine- 
flrttografiei, teatrului, artelor plas- 
flce și muzicii, presei și radiotelevi- 
thiflli.

Tineretul nostru vrea romane și 
poezii, piese de teatru și filme, lu
crări de artă tot mai bune, cu mă
iestrie realizate și cu o puternică 
forță educativă. Ne exprimăm spe- 
rafița că scriitorii, oamenii noștri 
de artă vor crea asemenea opere.

O preocupare permanentă a U- 
niunii Tineretului Comunist trebuie 
ti fie promovarea principiilor eti
cii comuniste, a trăsăturilor de ca
racter proprii omului societății 
noastre — exemplul de comportare 
îa muncă, în societate, în viața de 
familie. Uniunea Tineretului Comu

(Urmare din pag. l-a)

Salutăm, de asemenea, eu profun
da Mitra prezența la Congres a 
membrilor Consiliului de Stal și ai 
Consiliului de Miniștri.

Adresam un cald salut conducă
torilor organizațiilor de masă, ve- 
cttilar militanțl ai partidului, acti- 
vițtuot de partid și de stat, oame
nilor de știință și cultură Care iau 
parte ia lucrările Congresului.

Noi vedem m aceasta larga parti
cipare a personalităților de frunte 
ale țării Ia lucrările Congresului a- 
precierta șt dragostea de care se 
bucură Uniunea Tineretului comu- 
mst, întregul tineret din partea 
partidului ți statului, din partea 
tuturor celor Care se ocupă de 
creșterea și formarea tinerei gene
rata a patriei.

tn mijlocul nostru se găsesc oas
peți dragi de peste hotare, repre
zentanți ai organizațiilor de tine
ret prietene. Ingăduiți-mi ca în nu
nele dumneavoastră să-i salutăm 
cu căldură.

Prezența la Congres a stimațlior 
noștri oaspeți de peste hotare este 
pentru noi o mărturie a sentimen
telor de prietenie care S-au stator
nicit ți se dezvoltă continuu intre 
organizațiile ți tineretul țărilot 
noastre, a solidarității mișcării re
voluționare și democratice a tine
retului luma.

Tuturor oaspeților de peste ho- 
tere ie aducem calde mulțumiri 
pentru participarea lor la Congre
sul nostru.

Delegații aleg apoi in unanimi
tate prezidiul și celelalte otgane 
de lucru.

Congresul a adoptat in unanimi
tate următoarea ordine de zi:

1. Raportul Comitetului Central 
al UT.G. cu privire la activitatea 
Uoasui Tineretului Comunist tn ре
пьями dmtte Congresul al Vll-lea 
ți «eagrosul al VIII-lea ale U.T.C. 
ți sarcinile ce revin Uniunii Tine- 
tetuRii выпиаім pe baza hotărî ri- 

nist trebuie să asigure cunoașterea 
și dezbaterea de cătfe Uteciști, de 
către masele largi ale tineretului a 
unui larg cerc de probleme poli
tice, ideologice, filozofice. Nu tre
buie să uităm nici un moment că mai 
persistă îfflcâ rămășițe ale vechii to- 
cietății burghezo-moșierești, că pe 
diferite căi mai pătrund din afară 
concepții străine ideologiei noastre 
sddMiate, intereselor oameni ier uan- 
CiL De aCCee, Uniunea Tineretului 
Comunist, întregul tineret va trebui 
să întărească continuu vigilența și 
combativitotee revoluționară, tă 
manifeste o atitudine lolransigMtA 
față de tot ceea ce este perimat și 
retrograd în viața socială, față de 
concepțiile Înapoiate, mistica, să 
fie propagator activ al științei, să 
lupte pentru triumful ideilor rilar- 
xistn-leftinismului, pentru triumful 
socialismului și comunismului. (Д- 
plauZe).

Întreaga activitate a organelor și 
organizațiilor Uniunii Tineretului 
Comunist trebuie să aibă la bază 
principiile muncii colective, să a- 
sigure dezbaterea liberă de către 
tineri a problemelor din sfera lor de 
preocupare, să contribuie la dezvol
tarea continuă a democrației noas
tre socialiste. Ia Stimularea parti
cipării entuziaste a milioanelor de 
tineri de lâ Orașe și sate la înfăp
tuirea politicii elaborate de partid, 
la întreaga viață politică ș> sOoială 
a tării.

Organele și organizațiile de 
partid trebuie să pună în centrul 
preocupării lor conducerea perma
nentă a activității organizațiilor U- 
niunii Tineretului Comunist, îndru
marea întregii munci de educare și 
formare a tineretului. Asigurarea 
condițiilor tot mat bune de învă
țătură, de muncă și viată pentru 
ttnăra generație — viitorul patriei 
— constituie o îndatorire de onoa
re a partidului, a întregului nos
tru popor. (Aplauze).

CălJUZindu-Se de principiile in
ternaționaliste ce caracterizează po
litica Partidului Comunist Român 
Uniunea Tlneretbîui Comunist dez
voltă continuu relațiile de priete
nie frățească cu tineretul din țările 
socialiste, cu toate organizațiile re

for celui de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

2. Raportul Comisiei Centrale de 
revizie.

3. Raportul cu privite la proiec
tul Statutului Uniunii Tineretului 
Comunist.

4. Alegerea Comitetului Centrat 
al Uniunii Tinerelului Comunist și 
a Comisiei Centrale de Revizie.

Primit cu îndelungi și puternice 
aplauze, a luat cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care a adus 
Congresului salutul Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân. Cuvintărea secretarului gene
ral al C.C. al P.C.R. a fost subli
niată in repetate tinduri cu a- 
plauze Îndelungi, cu ovații entu
ziaste.

La primul punct al ordina de zi. 
tovarășul Petre Enochs, ptitn-secre- 
tar al C.C. al U.T.C.. a ptezehtăt 
raport ul Comitetului Cent tai al 
U.T.C.

In continuarea lucrărilor, delega
ții au aprobat o hotărire, propusă 
în Raportul C.C. ai U.T.C., prin ca
re prezentul Congres al Uniunii Ti
neretului Comunist să se numero
teze Congresul al VlII-lea al U.T.C. 
Hotătltea a fost votată în unani
mitate îtttr-o atmosferă de viu en
tuziasm.

La cel de-al doilea punct al or
dine! de si, Maria Apostol, preșe
dintele Comisiei Centrale de Revi
zie, a prezentat Raportul acestei co
mun.

Au început apoi discuții la am
bele rapoarte prezentate.

tn шита parte a ședinței de di
mineață au luat euvîntui delegații 
organizațiilor regionale U.T.d. Dan 
Marțian (oraș București), loan Dor- 
dea (Hunedoara), Mthai Tușile (Su
ceava), Constantin Preoteasa (Ar* 
geț)f loan Popa (oraș Bueurești) și 
Ioan State (Brașov).

in ședința de după-amiază, ia re
luarea lucrărilor, a /o* prezentat 
raportul Comisiei ae validare, oare 
a fost aprobat die Зопдпе. 

voluționare și democratice ale tine
retului lumii, este solidară cu lupta 
popoarelor pentru eliberarea so
cială și națională, pentru libertate 
și independență. (Aplauze). Tineretul 
țării noastre își va aduce contribuția 
tot mai activi la întărirea unității de 
acțiune a forțelor progresiste ale 
tinerei generații în lupta împotriva 
imperialismului, a asupririi colo
nia]*, a reacț iu nil și războiului, 
pentru «părerea dreptului sacru al 
fiecărui popor de a-și hotărî singur 
soarta, pentru cauza socialismului 
*1 păcii în lume. (Aplauze puter
nice).

Dragi tovarăși.
Poporul român se află în plin 

marș pe calea desăvîrșirii construc
ției socialiste. In fața voas
tră sînt deschise cele mai mi
nunate perspective de af'rmere a 
talentului, energiei creatoare, a tu
turor aptitudinilor proprii tinetei 
generații.

Invăițați și munciți fără preget 
pentru a vă. însuși temeinic como- 
file ștliftței și culturii! Fiți cuteză
tori, dăruiți toată energia și tot en
tuziasmul vostru tineresc fericirii 
poporului, cauzei socialismului și 
comunismului I (Vii aplauze).

Strămoșii și părinții voștri, ge
nerațiile cere au dus pe umerii lor 
greul luptei pentru lichidarea ex
ploatării, pentru făurirea socialis
mului, au trecut prin multe îhcer- 
cări, au înfrînt multe piedici, au 
dat multe jertfe, dar, în ciudă tu
turor furtunilor din vremurile de 
restriște, ei au ținut totdeauna a- 
prinsă făclia libertății și indepen
denței naționale, au făclii Cu» pe 
aceste meleaguri să se afirme pu
ternic minunatele calități ale po
porului român. (Aplauze puternice).

Să fiți gata pentru a duce mai de
parte această făclie purtată de îna
intașii noștri timp de peste două mi
lenii, să nu precupețiți nimic pen
tru a face să înflorească Conținuți 
națiunea noastră socialistă, să Stră
lucească tot mai puternic diipui 
patriei noastre — Republica SOcia-
l.stă  România, (Aplauze furtunoase, 
prelungite, Urale. Asistența, în pi
cioare, ovaționează minute în șir).

Din raport a reieșit că, ir, condi
țiile reprezentării a 1 100 de mem
bri ai U.T.C. de către un delegat, 
la actualul Congres participă cu 
514 delegați mai mult decit la pre
cedentul Congres, ceea ce reflectă 
creșterea numărului membrilor or
ganizației revoluționate de tineret 
din (ara noastră.

Pentru contribuția deosebită pe 
care au adus-o la înfăptuirea ope
rei de construire a socialismului, 
286 de delegați au fost distinși cu 
ordine și medalii ale Republicii So
cialiste România.

Exprimfnd frăția dintre tinerii ro
mâni și cei de alte naționalități, 
strins uniți în marea familie a Ro
mâniei Socialiste, la Congres parti
cipă 1 752 tlfieti români, 182 ma
ghiari, 50 germani șt fă de alte na
ționalități.

Componența Congresului — s-a 
subliniat în încheiere în raport- — 
ilustrează caracterul larg al orga
nizației noastre, precum șl faptul 
că ia lucrările sale participă cei 
mai merituoși uteciști, fruntași tn 
munca profesională, la învățătură 
și în activitatea obștească.

Au luat apoi euvîntui: Andrei 
Dobrică (Dobrogea), Nicoleta Mo
rar (Cluj), Ivan Augustin (Crișanaț, 
Uie Lepădat (București), Ion Duțu 
(Ploiești), Rodofo Mechini, pre
ședintele Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat, Ștefan Ne
grei (Oltenia), B. N. PaStu- 
hov, secretat ai Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist Leninist din U.R.S.S., 
Ion Gorlaciu (Brașov), Wang Tao- 
yi, membru al Secretariatului Co- 
miletului central al Ligii Tinere
tului Comunist din R. P. Chineză, 
Baiașa Ene (oraș București). Qheor- 
ghi Atanasov, prim-secretat al Co
mitetului Gentral al Uniunii Tine
retului Comunist Dimitrovist din 
R. P. Bulgaria, Marius Guran (oraș 
București).

Lucrările (tongresuiui continui.
(Agerpreț)

Utecfsta Sbircea 
FlariCM din «ubsec- 
ția bobinaj a Vis- 
cozei Lupeni se 
nu*Ară printre e- 
vidOUțiații iu în* 
trecerea socialist!. 
Ea depășește zil
nic prevederile 
planului cu 10—12 
la sută și dA lu
cru de bună cali
tate.

Acțiuni tinerești
tn cinstea mărețului eveniment

In zilele premergătoare Con
gresului Uniunii Tineretului Co
munist tinerii din Valea Jiului 
au participat cu entuziasm la 
numeroase acțiuni organizate 
în cinstea mărețului eveniment 
ce are loc în viața tinerelului 
patriei noastre.

In fruntea 
activităților obștești

In localitățile Văii Jiului se des
fășoară o bogată activitatea ob
ștească. Aproape Zi de zi au loc 
difetite acțiuni la care răspund cu 
entuziasm sute ae tineri din între
prinderi și instituții,

înarmați cu lopeți, sape și alte u- 
nelte peste 600 de tineri din Lupeni 
au răspuns Chemării Comitetului oră 
șenesc U.T.C. și și-au dăt întilnire 
Zilele trecute, in fața palatului cul
tural din Idealitate pentru a duce 
Ia îndeplinire o acțiune obștească. 
Repartizați apoi pe grupe, ei au 
împînzit cartierele orașului. O echi
pă a Curățit șanțurile de pe strada
T. Viadimireecu, dift cartierul Bru
ia. Alta a amenajat ronduri de 
flori. Un grup de tineri și tinere 
a strîns și evacuat molozul și pie
trele din spatele cinematografului 
„Cultural". Ei au curățit apoi te
renul dintre blocuri și căminul nr 
10.

In timp ce forfota din cartierul 
Braia era în toi, alți uteciști au 
curățit, Săpat și pregătit rondurile de 
flori în cele trei parcuri ale orașului. 
In acțiunile obștești întreprinse în lu
na martie s-au remarcat îndeosebi 
tinerii din organizațiile de bază
U. T.C. ale preparației, F.F.A. „Vis-

Unul dintre tinerii uzinei
Subsecția tinichigerie 

a U.R.U.M.P. șf-a reali
zat sarcinile de plan 
pe luna martie pltiă în 
ziua de 20 a lunii. In 
dorința de a cunoaște 
pe cei care și-au adus 
aportul la obținerea a- 
cestui succes ne-am a- 
dresat maistrului Di- 
vernando Iosif. După 
ce a rămas cîteva mi
nute pe gîndurl, a în
ceput a ne povesti cu 
glas domol.

— Majoritatea lucră
torilor tinichigeriei sînt 
tineri, dar n-am de ce 
mă plînge pentru că 
își fac conștiincios da
toria. Este însă unul 
despre care merită să 
scrieți în mod deose
bit.

...Era pe la începutul 
anului în curs. Secția 
a primit o comandă de 
tuburi de aetfaj pentru 
export. Lucrarea era 
urgentă și se cerea e* 
xecutată ireproșabil. 
Se afla in joc presti
giul nostru, cele trei

echipe pe care le a- 
vem au fost repartiza
te pe Schimburi. Se 
muncea ziua și noap 
tea, pentru ca lucrarea 
s-o terminăm la timp. 
Deși tînăr, abia cu un 
an în urmă a terminat 
școala profesională, su-

CARNET

dorul Rogobete loan a 
înțeles importanța co
menzii puse în iucru 
și a muncit cu grijă 
și atenție, alături de 
ceilalți. Aportul între
gului colectiv a ăcut 
posibil ca tuburile să 
iie de bună calitate și 
terminate la timpul fi
xat.

De la maistru și de 
la tov. Streifeld Fran- 
cisc, secretarul organi
zației de baza U.T.C. 
am auzit numai cuvinte 
de lăudă la adresa u- 
tecistului Rogobete loan.

*— Nu de mult —

coza", șantierul de construcții, Școa* 
la profesională, I.L.L. și altele.

Vizite
în întreprinderi

Din inițiativa comitetului U.T.G. 
al minei Lupeni (secretar tov. Hai 
loan) s*au organizat recent vizișn. 
în cele mai importante unități in* 
dustriale din Valea Jiului, la care 
iu participat peste 280 tineri de la 
E. M. Lupeni. Cu acest prilej au 
fost vizitate I. E. Paroșeni, Fabrica 
de fire artificiale „ViscoZa" din lo* 
calitate și Uzina de reparat utilaj 
minier din Petroșani.
1 «. tinerii au luat cunoștință de 
modernizările și dezvoltarea între
prinderilor vizitate, au cunoscut pro
cesul de producție etc. Excursiile 
au constituit, de asemenea, și un 
valoros schimb de - experiență în
tre comitetele U.T.C care și-au Îm
părtășit reciproc metodele de 
muncă.

Simpozioane și 
conferințe educative

Organizațiile U.T.C. din orașul 
Uricani desfășoară o variată și in
teresantă activitate cultural-edu- 
cativă în rîndul tinerilor. De pildă, 
la E. M. Uricani a avut loc гесеЯ 
un simpozion pe tema „Profilul mo-“ 
ral al tinerei generații". Interesantă 
a fost și expunerea ținută la nive
lul orașului de către tov. Pălivan 
Petre, secretar al Comitetului oră
șenesc U.T.C., pe tema „Cum vă 
petreceți timpul liber". Conferința a 
fost urmată de discuții în cadrul 
cărora tinerii au venit cu suges
tii și propuneri interesante îh ve
derea organizării cu folos și în mod 
plăcut a timpului liber.

ne-a relatat maistrul 
— Rogobete a dat un 
examen greu. Am pri
mit comanda execută
rii unor coturi necesa
re tuburilor de aeraj. 
Nu este o lucrare u- 
șoară. Este o operație 
delicată și greu de e- 
xecutat, pentru că se 
lucrează din tablă mai 
subțire. De obicei, a- 
samenea comenzi Ie în
credințăm sudorilor cu 
experiență. Erau multe 
coturi de făcut. Știin 
du-1 conștiincios, -am 
dat și lui Rogobete -Ч- 
teva. Le-a sudat ire
proșabil fiind apreciate 
Și de controlul de ca
litate.

Tînărul Rogobete loan 
este unul din cei mulți 
care, prin activitatea 
desfășurată atît In ca
drul organizației U.T.C- 
în producție, cit și la 
liceul seral a reușit să 
se impună atenției co
lective.

M. CHIOREANL



Т*жжвШ Ле Metre slut In-
* ьеіме de fuioare de abur; 

ec&d еаапл fumegă din plin. A- 
mmm |f «жат ж tired lntr-o tn- 
cdfiaaată дЙМ de măreție spre 
іяЛфЯв. iMrecindij-se си createle 
ішяЛреіче aie munților încretne 
Mfi in lutifiea dimineții eettfne și 
reel. Afd. in fundul văii. tămlne 
centrala cu ciocoiul ei trepidant, 
cu oamenii ei inimoși, cu t forul 
muncii creatoare.

întreaga uzină e Cuprinsă de 
freamăt; e ca o navd gigantică 
după 'ieșirea in larg. Nava înain
tează vertiginos-, motoarele bat re
gulat, in ritm viguros, covertele 
strălucesc, iar oamenii sini la pos
turi și privesc ÎNAINTE. Numai 
Înainte 1 E imperativul care animă 
fiecare oa intregul „echipaj al 
navei".

Fiecare succes 
e temelia altuia

p nergeticienii din Paroșeni au 
pornit în marea călătorie în 

Cincinal, te escaladarea cotelor 
stabilite industriei energetice de 
Directivele celui de-al IX-lea Con
gres al P.C.R. Coordonatele călă
toriei pun din primul an al cinci
nalului exigențe mari In fața uzi
nei. Față de realizările ultimului 
■O al șesenalului, producția de e- 
nergie prevăzută pe 1966 crește 
cu 220 032 MW/h. Sarcini mari! 
Dar destoinicia, pasiunea muncii 
creatoare ce cuprinde colectivul 
erergeticienilor sini pe măsura a- 
cestor sarcini!

— In primele două Ioni ale a- 
Mlui am livrat în sistemul națio
nal 4 812 MW/h energie peste plan, 
realizînd în același timp o econo
mie de 6,22 gr/kW/h de combusti
bili convențional, ne informează in- 
gWeml REBREANU ALEXANDRU, 
directorul uzinei. Am debutat, va- 
săzică, cu succes, trecînd cu bine 
și exigențele vîrfului de iarnă. Da
că în primul trimestru al anului 
trecut am avut 25 de avarii, de la 
începutul acestui an nu am avut 
UiCiUna.

Deci, un prim bilanț în „jurna
lul de bord" aii navei energeticie- 
nilor. Dar e vorba doar de un pre
ludiu... Interlocutorul nostru ne ex
plică :

— Fiecare succes e temelia al
tuia, o treaptă spre o cotă superi
oară — ne spune directorul. A- 
vem multe trepte de urcat, iar tim
pul ne zorește. Indicatorii de plan, 
modernizarea agregatelor ne pun 
zi de zi in fața unor examene pre
tențioase, iar noi n-avem de ales 
decît un singur drum — acela de 
a fi le datorie.

Că ce înseamnă „a fi la datorie" 
inginerul Rebreanu ne-a dat expli
cații detaliate : In primul rrod, per
fecționare profesională continuă. In 
Uzină funcționează cursuri de in
struire cu întregul personal. La a- 
ceaetă formă „clasică" de învăță- 
mînt profesional s-au adăugat, din 
acest an, exercițiile practice pe 
scoții și întreaga centrală pentru 
prevenirea avariilor. Energeticienii 
învață. Și această preocupare se 
sincronizează eu strădaniile zilnice 
ale fiecărei formații de lucru, ale 
fiecărui om din uzină, pentru ex
ploatarea rațională a agregatelor 
reducerea duratei reparațiilor și îm
bunătățirea calității acestora, реп 
tru obținerea unor parametri op
timi și eliminarea avariilor. Aces 
tea sînt coordonate care polari
zează eforturile neobosite și căută
rile pasionate ale oamenilor cen
tralei. Să-i identificăm...

Vîrful de iarna 
a fost „escaladat* 
cu succes

Л m pornit pe urmele oame- 
nilor centralei de la punc

tul inițial al fluxului tehnologic ai 
uzinei: secția de transport combus
tibili. Oamenii ce formează colec
tivul acestei secții au fost angajați 
în prima linie a bătăliei desfășu
rate de energeticieni pentru tre
cerea cu succes a „vîrfului de iar
nă". Lunile de iarnă reprezintă pe
rioada „solicitărilor maxime" pen 
tru secție, cînd cazanele „înghit' 
0 cantitate aproape dublă de com
bustibil solid. Or, satisfacerea a- 
eestei cerințe presupune o muncă 
asiduă la silozurile de cărbune, te 
stivele de la depozitul uzinei, func
ționarea neîntreruptă, zi Și noapte 

fte ger sau viscol, a Girantelor de 
alimentare. Șeful secției, SORINGA 
GUGOR, un om în floarea vîrstei, 
ne-a vorbit cu căldură despre vred
nicia cu oare a înfruntat colecti
vul secției, și mai alea descărcă- 
torii Matyas Andrei, Birian Gheor- 
gho, macar agiștâi Innogru Gheor- 
gbe, Mea EHsie, Bordeanu Mitică, 
capriciile anotimpului de ternă. în
tregul colectiv a fost la înălțime, 
cu vrednicie 1

/UnenRtal nostru continuă. 
ж Pătrundem în „stupul de al

bine" al megawaților, ne apropiem 
de marile agregate ce transformă 
caloria cărbunelui și presiunea a- 
burulu-i în megawați. Primul popas, 
1a tabloul de comandă din sala ca- 
zanedor.i Interlocutorul — un tînăr 
brunet, îmbrăaat în salopetă și 
ciască de protecție, maistrul DIA- 
CONU IL1E, locțiitorul șefului sec
ției cazane.

— De la începutul anului în sec 
ția noastră n-am avut nici o ava
rie, ne relatează nu fără o notă de 
mîndrie în glas, tînărul maistru. 
Nici nu s-at putea altfel; exigența 
maximă în exploatarea rațională 
a agregatelor, in urmărirea para
metrilor, reglarea corectă a arde
rii, a tirajului, spre a evita orice 
avarie, au devenit preocupări cen
trale în secția noastră.

Megawații 
cincinalului
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I Ca o nava în plin 

freamât dupâ ieși
rea în larg

Я Elementul omni pre
zent — dinamismul 
tineresc

9 Eroi cotidieni ai me
tamorfozei calorii + 
atmosfere —- mega
wați

H Mastodonul de la 
grupul IV

„Stupul de albine", unde vu
ietul trepidant n-are contenire 
— secția turbine.

Foto : N. Moldoveanu

Facem cunoștință cu încă un 
„cazangiu", tablotarul NICULESCU 
DUMITRU, Urmărește cu atenție a- 
paratele de pe tabloul de cofljan- 
dă, iar din Cînd în când apasă cu 
mișcări sigure butoanele de pe pu
pitru. Aflăm că este elev al școlii 
de maiștri. Și nu e unicul. Vîrsta 
medie a oamenilor secției e de 25 
de ani. Or, atributul acestei, vîrste 
e dorința de perfecționare — con
diție primordială a cunoașterii te 
perfecție a complicatelor instalații. 
Notăm cîteva cifre — 13 tineri din 
secție urmează liceul seral, 2, școa
la de maiștri, iar 2 sînt studenți 
te fără frecvență — precum și cî- 
teva nume de tineri — cei mai 
buni 1a muncă și învățătură — 
Munteanu Viorel, Itu Ioan, Birhoa- 
tă loan, Dănășel loan.

Cu satisfacția vie 
a muncii creatoare

Me oprim la cazanul 3. Oria-
■*’ șui agregat — domeniu al 

flăcărilor nestinse, a fost luat în 
stăpînirea oamenilor din secția re
parații termo-mecanice. E a doua 
mare bătăile ce o desfășoară Ш 

acest an colectivul secției. In fe
bruarie a fost reparat cazanul 2. 
O lucrare pretențioasă, ce a soli
citat în pkis de lucrările prevă
zute fn programul de reparații ca
pitale. îtMocuirea a încă o sulă de 
țevi de earan. Și, totuși, repara
ția s-a încadrat în termen $1 a 
fost de cea mai bună calitate. A- 
cum, sudorii specialiști, oamenii 
cutezanței și ai măiestriei profe
sionale, au escaladat ecranul ca
zanului 3, care seamănă cu un sis
tem de tuburi al unei orge itneri- 
se. Interiorul cazanului a devenit 
un adevărat șantier, E scăldat de 
lumina jerbelor de aeîntei. De sus, 
de te 30 metri din tavanul ogivic 
al focarului, plouă cu stele. Stelele 
iau naștere din aparatul mînuit de 
sudorul specialist Bîzdîc Ștefan, cel 
mai renumit șef de echipă din sec
ție. Legat de schela improvizată 
cu centura de siguranță, sudează 
la înălțimi amețitoare „tuburile de 
orgă" ale cazanului.

Tînărul inginer COSA DUMITRU, 
șeful secției, ne prezintă și alți oa
meni de înaltă calificare: sudorii 
Răpănoiu Vasile, Robescu loan, 
Schuster Matei și strungarii Iacob 
Nicolae, Dan Laurean, Ldrincz Ni- 
colae, ,-Hegeduș Fra-ncisc, din ate
lierul meoan-ic al secției. Ingine
rul ne mai vorbește ou deosebită 
căldură despre sudorul specialist

Mareș Gheorghe. Faptele lui sînt 
înscrise 1a loc de cinste în „jur
nalul de bord" al uzinei. Spre a 
evita oprirea agregatelor pentru re
parații (o oprire de o oră echiva
lează cu o pierdere de 50 MW/h 
energie), tînărul sudor s-a anga
jat să execute sudurile „la cald", 
fără oprirea agregatelor. Și; ceea 
ce e mai demn de relevat, și«n 
condițiile speciale, sudorul execută 
lucrări de calitate ireproșabilă! Și 
am mai făcut cunoștință cu un tî
năr, răsărit din interiorul feeric 
luminat ai cazanului, Vlădoiu Con
stantin, secretarul U.T.C. din sec
ție. Ё unul di-n eroii cotidieni ai 
celor oare hotărăsc funcționarea 
agregatelor centralei. Tînărul ne 
zîmbește cu amabilitate. La între
barea cum se desfășoară lucrările 
în cazan, ne răspunde cu prompti
tudine :

— Promițător 1 Reparațiile vor fi 
terminate cu 3 zile înainte de ter
men și vor îi de calitatea cea mal 
bună. E vorba doar de viitorii me
gawați...

Qi acum în secția turbine. In
i' treaga secție e cuprinsă de 

un vuiet neîntrerupt, de o vibra
ție surdă; parcă ne-am afla in
tr-un uriaș stup de albine. Dar to

cui albinelor îl țin імтеші și cele 
3 turbine a cîte 50 MW. Șeful șec- 
ți< tot un tânăr, inginerul GUȚĂ 
1OAN, ne vorbește pe riad despre 
fruntașii secției: maistrul Domșa 
Gheorghe — un exemplu perma
nent de conștiinciozitate profesio
nală, ca și oamenii lui, Colțun 
loan, Pîrvulescu Nicolae, Pirvu- 
lescu Petre. La fel e și maistrul 
Săvoi.u Traian și „echipajul" lui 
— Merișoreanu Nicolae și Drăgh-ici 
Ioniiță. Inginerul Guță ne-a relatat 
succesele colectivului r nici e a- 
varie în acest an, întreg efectivul 
secției învață,- agregatele funcțio
nează perfect, iar oamenii cresc. 
Ne dă cî-teva exemple.- Pîrvulescu 
Nicolae, Merișoreanu Nicolae și 
Drăghici Ioniță au fost promovați 
de curînd în funcții de răspundere. 
Ogmenii se perfecționează din 
mers, își dezvoltă aptitudinile, ta
lentul, avînd astfel satisfacția vie 
a muncii creatoare.

Un mesaj cald, 
puternic

Jtinerariul nostru în cetatea
1 luminii se apropie de punc

tul final. Ne aflăm în hala imensă 
a noului grup electrogen, sau Ыо- 

cului IV, cum li mal spun oamenii 
secției. Ne î-ntîmpină un vuiet și 
mai puternic. In mijlocul halei cor
pul cilindric al turbogeneratorului 
care domină prin dimensiunile sale 
întreaga priveliște. Aici ia naștere 
jumătate din energia produsă de 
întreaga centrală.

—- ...Mastodonul nostru, ex
clamă cu mîndrie șeful secției — 
inginerul N1ȚĂ NICOLAE, arătând 
spre corpul masiv al turbogenera
torului. Comparația ni se pare reu
șită. Prin dimensiunile și vuietul 
lui profund, colosul cilindric sea
mănă intr-adevăr cu o vietate e- 
normă, aidoma mamiferului pahi- 
derm din erele geologice. Dar e 
un „mastodon" îmblîinzit, supus 
de oameni. In angrenajul moder
nului grup electrogen are rolul 
unei inimi puternice, dătătoare de 
viață, de energie. Dar unde e cre
ierul marelui grup energetic ? Pașii 
ne duc într-o încăpere separată, 
dominară de o liniște solemnă — 
camera termică a grupului. De-a 
lungul camerei panourile de co
mandă ale cazanelor, turbinei și 
ale agregatelor auxiliare. De aici 
se dirijează întregul Sux tehnolo
gic al bitocuhii. Tot de aid se di
rijează și agregatele ajutătoare. A- 
supra sutelor de parametri , la care 

funcționează agregatele veghează 
aparatele de urmărire și înregistra
toare, cu beculețe ca mete licurici 
roșii și verzi, cu sute de „ceasuri 
neastâmpărate" gata să semnalize
ze orice schimbare survenită în 
funcționarea agregatelor. Mișcarea 
acelor de pe aparate, aprinderea 
becuiletolor sînt urmărite de 5 ta- 
blotari — de cinci tineri, ale căror 
priviri se plimbă neîncetat pe a- 
parate. Fețele lor degajă un aer 
de solemnitate,- întreaga tor com
portare, pînă te cele mai mid miș
cări, trădează conștiința răspunde
rii ce îi domină. Doar pe umerii 
lor apasă sarcina dirijării întregu
lui grup care trebuie să funcțione
ze economic, fără avarii, fără cel 
mad mic deranjament!

?ă facem cunoștință cu ei. In 
persoana șefului de tură Й 

cunoaștem pe maistrul principal 
JULA IOAN. Un tânăr bine legat; 
cu părul castaniu și o privire bla
jină. La întrebarea noastră cu pri
vire le secretul dirijării automate 
a ansamblului de instalații răspun
de cu simplitate: „Totul e să iii 
atent, mereu „pe fază". De 1a a- 
cest răepuns laconic și modest 1a 
atribuțiile сё-i revin e mare dife
rență. Pe umerii lui apasă cele mai 
mari rfcpunderi; trebuie să fie ga
ta întotdeauna să înlocuiască orice 
om din cadrul secției, deci să cu
noască 1a perfecție, în celle mai 
mici amănunte, fiecare agregat. A 
crescut și ei în mers, o dată cu u- 
жьа. La montarea grupului IV. 
la rodarea lui a fost prezent. A 
învățat zi de zi, a pipăit, cum s-ar 
zice, cu mâinile proprii fiecare a- 
gregat, flecare detaliu. Intre timp 
a urmat cursurile de specializare 
șl liceul seral. A parcurs cu suc
ces toate treptele perfecționării, de 
la gradul de muncitor — fochist, te 
gradul de maistru principal.

Ii cunoaștem și pe ceilalți băieți 
aflați „pe fază", în fața pupitrelor : 
Dragotă Marin și Sîrbu Ioan, fo- 
chiști principali 1a oazanele 4 și 5, 
Ciungan Constantin, mecanic prin
cipal 1a turbine și Purece Ioan, fo
chist I de ardere la panoul de pre
parat praf. „Băieți „unul și unul", 
ne asigură șeful secției, meseriași 
de mîna-ntîia".

„Ecoul blocului* — 
ecou al vredniciei

<?eful secției ne-a vorbit des-
Y’ pre un adevărat act de e- 

roism al acestor băieți tineri și 
inimoși. Acum un an s-a zgurificat 
cazanul 4 Pentru a-1 repune în 
funcție, trebuiau evacuate din ca
zan 8 vagoane de zgură. Nu se 
putea aștepta nici pînă se răcește 
zgura, nici că vor veni alții s-o e- 
vacueze. Și băieții au intrat în ca
zan, au lucrat 6 zile 1a rînd, fără 
întrerupere, într-o temperatură ri
dicată, pînă ce zgura fierbinte a 
fost evacuată. Aceștia siînt băieții 
grupului IV: Juia Ion, Ene Stetten, 
Pătrașcu Romeo, Dragotă Marin, 
Marușce Sever.

După o vizită prin labirintul re
țelelor de conducte, vane și ven
tile de la cazanele 4 și 5, revenim 
din nou în halte turbogeneratorului. 
Ne atrage atenția gazeta de pere
te „Ecoul blocului"; un titlu mo
dest dar cu semnificații adinei. 
Prin vitrina de sticlă a gazetei ci
tim ou interes articolul semnat de 
maistrul Lăpădătescu Nicolae : „Fap
te- cu care ne mândrim". E vorba 
de fapta recentă a unui alt „erou 
cotidian" al blocului, un tinăr re
lativ nou în uzină — Munteanu 
Petre. Controlînd cu atenție insta
lația preluată, tânărul a observat 
că una din barele electrice de a- 
limentare a motorului E.P.A. 5 era 
încălzită pînă la roșu. Luînd am
ploare, acest început de deranja
ment putea duce te descărcarea 
parțială a sarcinii sau chiar opri
rea totală a blocului — avarie ce 
ar fi compromis realizarea sarcini
lor de plan. Or, acest lucru, cu ur
mările lui, nu s-a întâmplat dato
rită conștiinciozității cu care a în
țeles să-și facă datoria Munteanu 
Petre. Tot de la „Ecoul blocului" 
aflăm și alte fapte demne are oa
menilor noului grup electrogen. 
Colectivul secției a produs în a* 
cest an 8 milioane kW/h energie 
peste plan.

Energeticienii Paroșeniului esca
ladează cu elan și optimism cotele 
cincinalului

I. DUBEK
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BUDAPESTA

A M sfîrșit ședința 
ймШм Mondial al

BHOAFESTA 23 (Agerpres). — 
La Budapesta a luat sfîrșit ședința 
PrwirH->««ii Consiliului Mondial al 
Păcn. hi cursul lucrărilor, care au 
ducat cinci zile, au fost discutate 
пміе probleme ale situației inter- 
■adrouaie, sarcinile mișcării pentru 
рт jn etapa actuală și au fost 
adoptate o serie de documente.

Prezidiul Consiliului Mondial al 
Păcii a adresat opiniei publice in
ternaționale un apel în care și-a 
exprânat solidaritatea cu poporul 
viei nnez și a subliniat necesita
tea organizării unor acțiuni pe plan 
international în scopul restabilirii 
păcii în Vietnam. Intr-o altă de- 
darație este condamnată 'dosirea- 
tot mai intensă în războiul din 
Vietnam a gazelor toxice și sub- 
aburtelor chimice.

Programul noului 
guvern belgian

BRUXELLES 23 (Agerpres). — 
(«■nd cuvintul miercuri în parla
ment, noul prim-ministru belgian 
Palul Vanden Boeyniants a dat ci
tire declarației guvernamentale. Du
pă cum relatează agenția France 
Presse, pe plan intern noul gu
vern de coaliție, format din Parti
dul social-creștin și Partidul liber
tății și progresului (liberal), își pro
pune, printre altele, un plan de re- 
tfresare economică în următorii trei 
ani și revizuirea Constituției de că
tre actualul parlament.

Noi elemente în cazul
Ben Barka

PARIS 23 (Agerpres). — Potrivit 
unor surse citate de agenția Reu
ter, ancheta în cazul răpirii lide
rului opoziției marocane Ben Barka 
sar fi încheiat, urmînd ca judecă
torul. de instrucție Zollinger să de
pună în fața instanței judiciare un 
dosar de 5 000 de pagini. Aceleași 
surse au afirmat că procesul celor 
șase persoane arestate pentru par
ticipare la răpire ar putea începe 
la Paris, la 20 iunie. Agenția Fran
ce Presse scrie însă că, contrar a- 
cestor zvonuri, ancheta continuă, a- 
ducînd marți seara noi elemente 
interesante. Este vorba de scrisoa
rea adresată de unul dintre cei a- 
resfați Marcel Le Roy, fost șef al 
unei secții a serviciilor franceze 
de contraspionaj, judecătorului de 
instrucție. In această scrisoare, in
culpatul pune în cauză pe șefii săi

ф GENEVA. — Ra
portai Comisiei Econo
mice O.N.U. pentru Eu
ropa constată că în 
ousul anului trecut s-a 
înregistrat o scădere a 
^oductivității în indus
tria țărilor occidentale. 
Creșterea lentă a pro
porției constatată în anul 
1964 s-a menținut și, 
conform prevederilor Co
misiei, se va menține pi
ni la sfîrșitul anului 
1966L Ea este apreciată 
Ia 4 la sută, față de 6,5 
la sută în 1960. După 
cm se arată în raport, 
primejdia inflației este 
departe de a putea fi în
lăturată.

ф VARȘOVIA. —Ma
rea Baltică este bîntui- 
tă de trei zile de o pu
ternică furtună. De-a 
hingul întregului litoral 
polonez patrulează ne
contenit nouă nave de 
salvare. In porturile Wla- 
dyslawow și Gdynia, 31 
de nave daneze și 2 
vest-germane așteaptă 
îmbunătățirea >impnlui

Prezidiului
Păcii
Un mesaj adresat poporului spa

niol subliniază importanța și ac
tualitatea transformării regiunii 
Mării Mediterane într-o zonă de- 
nuclearizată, demonstrate încă o 
dată de catastrofa suferita deasu
pra teritoriului Spaniei de bom
bardierul american cu arme ato
mice la bord.

Prezidiul a discutat unele proble
me legate de structura și metodele 
de lucru ale Consiliului Mondial
al Păcii.

DELHI

tawa ішііііог sesiunii [nmisiei Еиапяісе 0.11. 
шин Jsia ii IximI Oral

DELHI 23 (Agerpres). — In ca
pitala Indiei au început lucrările 
celei de-a 22-a sesiuni a Comisiei 
Economice O.N.U. pentru Asia și 
Extremul Orient. Intr-o cuvîntare 
rostită la deschiderea sesiunii,, pre
mierul Indira Gandhi a vorbit des
pre o serie de greutăți care stau 
în prezent în fața poporului indian 
Anul acesta, a spus Indira Gandhi, 
datorită secetei, în India s-a creat 
o situație alimentară grea. Produc
ția de cereale a scăzut cu 10-14 
milioane tone în comparație cu anul 
precedent.

Referindu-se la necesitatea dez
voltării agriculturii, Indira Gandhi 

din serviciile amintite, care nu ar 
fi pus în valoare informațiile pe 
care el le-a transmis cu privire la 
deplasările lui Ben Barka și la 
complotul pus la cale pentru a-1 
răpi. Le Roy scrie că nu dorește 
ca afacerea Ben Barka să devină 
propria sa afacere numai datorită 
neglijenței șefilor săi. Scrisoarea 
lui Le Roy va necesita o nouă au
diere a acestuia, care, după păre
rea agenției France Presse, ar pu
tea să ducă la implicarea unor noi 
persoane.

Judecătorul de instrucție l-a au
diat marți pe ziaristul american Ed
ward Behr, colaborator al revistei 
„Newsweek", asupra autenticității 
mărturisirilor făcute de gangsterul 
Figon, care s-a sinucis ulterior, și 
relatate de ziaristul francez Mar- 
vier.

pentru a putea ieși în 
larg.

•ф TOKIO. — Șeful 
Direcției apărării națio
nale a Japoniei, Matsu- 
no, a declarat marți, în 
Comisia pentru proble
mele bugetare a Came
rei superioare a Parla
mentului că guvernul ja
ponez studiază în pre
zent problema achizi
ționării de rachete tele

ră de o delegație ofi
cială de observatori. Du
pă cum . subliniază Mi
nisterul Afacerilor Ex
terne al R. F. Germane, 
„trimiterea acestei de
legații este expresia in
teresului crescînd pe 
care guvernul federal îl 
manifestă față de Ame» 
rica Latină, și îndeosebi 
față de dezvoltarea ei 
economică".

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
ghidate „Nyke-Hercules", 
considerate drept cele 
mai perfecționate arme 
de acest tip.

ф BONN. — La ac
tuala' sesiune a consili
ilor economic și social 
ale Organizației Statelor 
Americane (O.S.A.) din 
Buenos Aires, guvernul 
vest-german este repre
zentat pentru prima oa

♦ CARACAS. — La 
Caracas a avut Joc marți 
un mare miting la dâre 
au participat 16 000 slu- 
denți în semn de pro
test împotriva asasinării 
de către poliție a unuia 
din conducătorii Parti
dului Comunist din Ve
nezuela, profesorul Al
berto Lovera. Studenții 
au străbătut străzile ora
șului scandînd lozinci în

BERLIN

litatriinl mh 
Наш Инн 
mieii ie lilll liipi 
Io iffiHli ie preieotore _

BERLIN 23. — Corespondentul
Agerpres, St, Deju, transmite: La 
23 martie, Willi Stoph, președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Democrate Germane, l-a 
primit în audiență de prezentare 
pe ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Socialiste 
România la* Berlin, ing. dr. Nicolae 
Ghenea. Primirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

a declarat că un progres numai în 
această direcție nu va putea rezol
va greutățile în aprovizionarea 
populației cu alimente. Este nece
sar, a subliniat ea, să dezvoltăm 
industria, și în acest sens în ultimii 
ani India a obținut succese îndeo
sebi la producția de oțel, mașini, 
utilaje și producția de energie elec
trică. Succese importante, a spus 
Indira Gandhi, au fost obținute, de 
asemenea, în pregătirea de cadre 
tehnice naționale.

Eirolufia crizei
PARIS 23 (Agerpres). — Potrivit 

agenției - France Presse, guvernul 
francez ar putea să ia în următoa
rele zece zile o ‘inițiativă privind 
intenția de a-și retrage forțele din 
comandamentele integrate ale 
N.A.T.O. , fixînd pentru aceasta a- 
humite termene „suple". De aseme
nea se apreciază că partea fran 
ceză ar dori să înceapă imediat 
discuții tehnice privind cooperarea 
între forțele militare franceze și 
cele ale N.A.T.O.

Evoluția crizei din N.A.T.O. este 
marcată de noi momente. Astfel, du
pă ctim s-a mai anunțat, președin
tele Statelor Unite, Johnson, a a- 
dresat președintelui de Gaulle o 
Scrisoare de răspuns cu privire la 
hotărîreâ Franței de a se retrage 
din sistemul militar integrat al 
N.A.T.O. Citind surse demne de în
credere, agenția France Presse men
ționează că Statele Unite ar fi ce- 
fut un anumit număr de lămuriri 
privind intențiile guvernului fran- 

care condamnau acțiunea 
poliției împotriva pa- 
trioților venezueleni.

♦ WASHINGTON. — 
Senatul S.U.A. a aprobat 
acordarea de credite su
plimentare, in sumă de 
13,1 miliarde dolari, pen
tru finanțarea interven
ției americane in Viet
nam. Aproape toate a- 
ceste fonduri vor fi des
tinate sporirii număru
lui militarilor americani 
în Vietnamul de sud, tri
miterii de noi cantități 
de armament și muniții 
în această țară, precum 
și construirii de noi ba
ze militare americane în 
Asia de sud-est

ф VASHINGTON. — 
Biroul de recensămînt al
S.U.A. a anunțat că la 
1 ianuarie 1966 populația 
Statelor Unite era de 
196 416 000 locuitori. Rit
mul de creștere a popu
lației Statelor Unite a 
atins In 1965 nivelul cel 
mai scăzut din ultimii 
zece anL

U.R.S.S.

Pregătiri pentru alegerile de deputați 
în Sovietul Suprem

MOSCOVA 23. Corespondentul A- 
gerpres, S. Podină, transmite î Pre
zidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
a constituit circumscripțiile electo
rale pentru alegerile de deputați 
în Sovietul Suprem, care vor avea 
loc la 12 iunie. Potrivit decretului, 
au fost create 767 circumscripții e- 
lectorale pentru alegerea de de
putați în Sovietul Uniunii și 750 
pentru Sovietul naționalităților. A 
fost sporit numărul de deputați din

Ședința 
Consiliului de Minișlri 
al Franței

PARIS 23 (Agerpres). — In pa
latul Elysee a avut loc miercuri o 
ședință a Consiliului de Miniștri 
al Franței, prezidată de președin
tele de Gaulle. Secretarul de stat 
pentru informații, Bourges, a decla
rat că în cadrul ședinței Consiliu
lui de Miniștri a fost prezentat ra
portul ministrului afacerilor exter
ne Couve de Murville, cu privire 
la situația internațională și în spe
cial la evenimentele care au urmat 
demersurilor Franței cu privire la 
N.A.T.O. Bourges a anunțat, de a- 
semenea, că răspunsul președinte
lui Johnson în problema N.A.T.O. 
adresat președintelui de Gaulle se 
află în studiul guvernului francez.

din N.A.T.O.
cez. Punctul de vedere american ar 
fi următorul: bazele americane în 
Franța, liniile de comunicație au 
făcut deja obiectul unor acorduri 
bilaterale, și în aceste condiții viito
rul lor a trebuit să fie examinat de 
toți membrii alianței.

Partea franceză constată că, după 
zece zile de la remiterea memo
randumului francez partenerilor săi 
din N.A.T.O. aceștia n-au putut încă 
să se pună de acord asupra răspun
sului care urma să fie adresat gu
vernului francez. In memorandumul 
francez de la 12 martie se arăta 
că guvernul francez este gata „să 
angajeze discuții asupra condițiilor 
practice de aplicare" a măsurilor 
pe care intenționează să le ia. La 
Paris există impresia că anumite 
cercuri americane consideră că este 
mai înțelept ca pentru moment să 
se cîștige timp. Agenția France 
Presse este de părere că în această 
situație nu este exclus ca guver
nul francez să încerce să accele
reze desfășurarea evenimentelor.

'Astăzi (joi), va avea loc c nouă 
reuniune a reprezentaților perma
nent ai N.A.T.O. la Paris, la sediul 
delegației belgiene. Există indicii 
că reprezentanții Statelor Unite și 
ai Marii Britanii vor adopta în con
tinuare o poziție fermă. Aceștia 
și-ar reafirma dezacordul lor față 
de poziția franceză, precizînd în 
același timp că nu este momentul 
de a se proceda la negocieri bila
terale.

Tratativele în vederea soluționării impasului 
intervenit în relațiile dintre Grecia și Cipru

ATENA 23 (Agerpres). — Minis
trul afacerilor externe al Ciprului, 
Spyros Kyprianu, care se află la 
Atena de aproape o saptămînă, 
continuă întrevederile cu oficialită
țile guvernului grec în vederea 
soluționării impasului intervenit în 
relațiile dintre Grecia și Cipru. 
Marți după-amiază Kyprianu s-a 
întreținut din nou cu ministrul de 
externe al Greciei, Tsirimokos, și

partea republicilor unionale, auto
nome, regiunilor autonome și dis
trictelor naționale în Sovietul na
ționalităților — cîte 32 deputați 
(față de 25 anterior) de fiecare re
publică unională, 11 deputați din 
partea fiecărei republici autonome, 
cîte 5 deputați din partea fiecărei 
regiuni autonome și cîte un depu
tat din partea fiecărui district națio
nal. **

Conferința de presă 
a președintelui 
Johnson

WASHINGTON 23 (Agerpres). — 
Președintele Johnson a ținut marți 
la Gasa Albă o conferință de presă 
neanunțată, în cursul căreia a răs
puns la o serie de întrebări pri
vind unele probleme ale politicii 
interne și externe a guvernului a- 
merican. Referindu-se la războiul 
din Vietnam, el a afirmai că «si
tuația nu justifică nici optimism, 
nici pesimism".

Președintele a căutat să 
lizeze urmăTile posibile a 
venției S.U_A. în Vietnam asupra 
viitoarelor alegeri legislative dm 
noiembrie. Totodată ei a retains 
punctul de vedere al unui mare nu
măr de personalități americane ca
re s-au pronunțat recent in favoa
rea unei revizuiri a politicii S.0A 
în Asia de sud-est.

Răspunzînd la o întrebare privind 
N.A.T.O., Johnson și-a miuntat in
tenția de a ține miercuri o nonă 
conferință de presă în care să ex
pună poziția S.U-A. față de hotărî - 
rea Franței de a-și retrage repre
zentanții din comandamentele uni
te ale Alianței atlantice, precizând 
că guvernul american a avut con
sultări intense în ultimul timp cu 
aliații săi din N.A.T.O.

Președintele a anunțat, de ase
menea, că săptămîna viitoare va 
conferi la Casa Albă cu primul mi
nistru al Indiei, Indira Gandhi cu 
care va aborda probleme ale re
lațiilor între cele două târî, pre
cum și situația din Asia de eld
est.

întrebările privind situația inter
nă s-au referit îndeosebi la proce
sul inflaționist și la o posibilă ma
jorare a impozitelor în S.U-A.

încheierea lucrărilor 
Congresului U.C.D. la Bonn

BONN 23 (Agerpres). — La Bonn 
au luat sfîrșit miercuri lucrările 
Congresului Uniunii creștin-demo- 
crate din R.F.G. In funcția de pre
ședinte al U.C.D. a fost ales can
celarul Erhard, care a întrunit ma
joritatea totalizind 413 voturi, iar 
în funcția de prim-vicepreșediute 
al U.C.D. — Rainer Barzel, preșe
dintele grupului parlamentar creș- 
tin-democrat.

In ultima zi a lucrărilor congre
sului, în cadrul unor scurte dez
bateri în probleme de politică ex
ternă, a luat cuvintul Konrad A- 
denauer.

cu șeful statului major în 
Ministerul Apărării Naționale
al Greciei generalul Con
stantin Tsolakas. Observatorii po
litici consideră că întrucît nu s-a 
ajuns la nici un rezultat privind 
cererea adresată guvernului grec 
de președintele Makarios de a-1 în
locui pe generalul Grivas d» func
ția de comandant al Gărzii națio
nale cipriote.
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