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Cu prilejul adunării solemne consacrate 
aniversării a 60 de ani de la crearea Uniunii 
Tineretului Comunist și a 25 de ani de la 

înființarea Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România, care a avut loc ieri 
la Palatul sporturilor și culturii din Capitală,

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a adus un fierbinte omagiu tineretului patriei, minunatelor sale tradiții de luptă revoluționară, patriotismului 
înflăcărat, elanului și abnegației cu care a acționat și acționează pentru înfăptuirea idealurilor socialismului
Secretarul general al partidului a 
evocat prezența pilduitoare a tine
retului revoluționar în anii eroici ai 
luptei împotriva asupririi, a fascis
mului, pentru democrație, pentru in
dependența și suveranitatea patriei, 
a dat o înaltă apreciere contribuției 
tineretului la realizarea tuturor ma
rilor înfăptuiri ale epocii socialiste, 
a adresat tinerilor muncitori, țărani, 
intelectuali, fără deosebire de națio
nalitate, luminoasa chemare de a-și 
pune întreaga energie a vîrstei, ta
lentul, priceperea în slujba înfloririi 
scumpei noastre patrii, Republica 

Socialistă România

DECRET PREZIDENȚIAL 
privind conferirea titlului de „Erou al Muncii Socialiste" 

Uniunii Tineretului Comunist
Pentru contribuția adusă la lupta pentru eliberarea națională și socială, 

la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră, la 
formarea și educarea comunistă, revoluționară, prin muncă și pentru muncă 
a tinerei generații din Republica Socialistă România,

cu prilejul aniversării a 60 de ani de la crearea Uniunii Tineretului Co
munist,

Președintele Republicii Socialiste România decretează :
Articol unic. — Se conferă titlul de „Erou al Muncii Socialiste" Uniu

nii Tineretului Comunist.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

DECRET PREZIDENȚIAL
priviod conferirea Ordinului „23 August" clasa I

Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România« « •
Pentru contribuția adusă la înfăptuirea politicii partidului și statului 

de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră, la 
educarea comunistă și pregătirea temeinică pentru muncă și viață a stu
denților,

cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la înființarea Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România,

Președintele Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. — Se conferă Ordinul „23 August1* clasa I Uniunii Asocia

țiilor Studenților Comuniști din România.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși și prieteni 

tineri.
Cu prilejul aniversării a șase de

cenii de la organizarea Uniunii Ti
neretului Comunist și al împlinirii 
a 25 de ani de la crearea Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România, pentru activitatea 
revoluționară a tinerilor comuniști 
pusă in slujba patriei, a intereselor 
vitale ale poporului, a socialismu
lui, doresc ca, în numele Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, al Consiliului de Stat- 
ți guvernului, precum și al meu 
personal, să adresez participanților 
la adunarea festivă, tuturor mem
brilor organizației Uniunii Tinere
tului Comunist și ai Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști, în
tregului tineret al patriei noastre 
socialiste un călduros salut revo
luționar, comunist, împreună cu 
cele mai bune urări. (Urale șl a- 
plauze puternice, prelungite: se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
tinerii !“).

Totodată, felicit din toată inima 
Uniunea Tineretului Comunist pen
tru înalta distincție ce i-a fost 
conferită — titlul de „Erou al 
Muncii Socialiste". Avem acum un 
Erou care se întruchipează în mi
lioane de inimi și minți ale minu
natului nostru tineret,, care întot
deauna și-a servit patria, a servit 
poporul, libertatea și indepen
dența sa ! (Aplauze și urale pu
ternice, îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu — tinerii !**).

Adresez, de asemenea, din toată 
Inima felicitări Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști pentru de
corarea sa cu Ordinul „23 August'* 
clasa I. (Urale și aplauze pu
ternice, prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu și studenții !“).

Acordarea acestor înalte titluri 
ți ordine ale Republicii Socialiste 
România constituie o înaltă pre
țuire și apreciere pe care partidul 
și statul nostru, întregul popor le 
dau organizațiilor revoluționare ale 
tineretului și studenților, întregu
lui tineret, atît pentru trecutul glo
rios, revoluționar, de luptă în sluj
ba înaltelor idealuri ale eliberării 
sociale și naționale, cît și pentru 
contribuția deosebită pe care or
ganizațiile revoluționare ale tine
retului, întregul tineret o au la 
marile transformări revoluționara 
din România, la înfăptuirea revo
luției socialiste și la ridicarea țării 
pe noi culmi de progres și civiliza
ție, la creșterea continuă a bună
stării materiale și spirituale a po

porului, la întărirea forței patriei 
noastre socialiste, a independenței 
și suveranității sale. (Urale și a- 
plauze puternice, se scandează 
„Ceaușescu — tinerii!“).

Aniversarea Uniunii Tineretului 
Comunist și a Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști constituie un 
minunat prilej de a omagia și cinsti 
tradițiile revoluționare, patriotice 
ale tineretului, de a evoca trecutul 
glorios de luptă pentru eliberare^ 
națională și socială a poporului 
nostru, în care întotdeauna genera
țiile tinere s-au aflat în primele 
rînduri. Mișcarea revoluționară a 
tineretului a constituit întotdeauna 
o parte integrantă a luptelor de 
eliberare națională și socială, a 
mișcării muncitorești revoluționare, 
a Partidului Comunist Român. 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează „Ceaușescu — tinerii !“).

în toate evenimentele și momen
tele importante din istoria poporu
lui nostru, din lupta sa pentru 
neatîrnare și independență, pentru 
formarea, națiunii române, a statu
lui național unitar, tineretul s-a 
găsit în primele rînduri ale forțe
lor revoluționare, progresiste, și-a 
adus contribuția activă — inclusiv 
jertfa supremă — pentru reali
zarea idealurilor de libertate națio
nală, și socială ale întregii națiuni. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Odată cu apariția pe scena isto
riei a clasei muncitoare, cu începu
turile mișcării muncitorești revo
luționare, în a doua jumătate a se
colului trecut, s-a afirmat cu pu
tere în această activitate și tinere
tul muncitoresc, fiind prezent în 
toate marile bătălii de clasă purtate 
de proletariatul român împotriva 
asupririi burghezo-moșierești, pen
tru apărarea intereselor oamenilor 
muncii, pentru dreptate socială și 
națională. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Constituirea Uniunii Tineretului 
Comunist, în primăvara anului 1922 
— la numai un an de la făurirea 
Partidului Comunist Român — a 
reprezentat un moment de însem
nătate deosebită în mișcarea revo
luționară de tineret din România.

Istoria Partidului Comunist Ro
mân, a mișcării revoluționare, de
mocratice din România, a luptelor 
împotriva fascismului și războiului 
este și istoria Uniunii Tineretului 
Comunist, istoria luptei revoluțio
nare a tineretului patriei noastre. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

La această glorioasă aniversare 
merită să subliniem, cu îndreptățită 
mîndrie, faptul că, in marile bătălii 

de clasă, revoluționare, dintre pri
mul și cel de-al doilea război mon
dial, tineretul comunist a fost pre
zent și a adus o contribuție de în
semnătate deosebită la organizarea 
și participarea tineretului la lupta 
împotriva regimului burghezo-mo- 
șieresc, pentru apărarea cuceririlor 
democratice, a drepturilor tineretu
lui, ale tuturor oamenilor muncii, 
ridicîndu-se cu hotărâre împotriva 
politicii antinaționale a guvernelor 
burghezo-moșierești, a fascismului, 
pronunțîndu-se ferm împotriva 
războiului, pentru apărarea inde
pendenței, integrității și suverani
tății României. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Tineretul a participat activ la în
treaga activitate desfășurată de 
forțele patriotice, democratice, sub 
conducerea partidului comunist, 
împotriva războiului antisovietic, 
pentru ieșirea din acest război și 
trecerea cu întreaga forță Ia lupta 
împotriva Germaniei hitleriste, 
alături de armata sovietică, pînă 
la înfrîngerea definitivă a fascis
mului. (Aplauze îndelungate).

Uniunea Tineretului Comunist a 
participat activ la înfăptuirea re
voluției de eliberare națională și 
socială, antifascistă și antiimperia- 
listă, la întreaga activitate de 
transformări revoluționare ce au 
avut loc în anii următori. Se poate 
spune că în întreaga perioadă de 
transformări revoluționare și de 
construcție a societății socialiste 
Uniunea Tineretului Comunist, în
tregul tineret al patriei noastre au 
dat dovadă de un înalt patriotism 
revoluționar, pârtiei pînd activ la 
toate mărețele realizări obținute 
de poporul român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, în 
dezvoltarea economico-socială a 
țării, în făurirea socialismului. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Crearea Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști, în urmă cu 
25 de ani, a constituit o necesi
tate pentru o mai bună organiza
re a activității studenților, pentru 
organizarea întregii studențimi în- 
tr-o organizație revoluționară a ti
neretului, care să contribuie la for
marea tineretului intelectual în 
spiritul concepțiilor revoluționare 
despre lume și viață, al muncii, al 
servirii întotdeauna a poporului. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

în toate etapele de transformări 
revoluționare, de construcție so
cialistă și trecere la făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate în România, organizațiile re
voluționare ale tineretului, Uniunea 

Tineretului Comunist și Uniunea 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România, întregul tineret au 
participat cu întreaga forță, îm
preună cu toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, cu în
tregul popor, la înfăptuirea politi
cii Partidului Comunist Român de 
dezvoltare economico-socială a 
țării, de ridicare continuă a bună
stării materiale și spirituale a în
tregii noastre națiuni.

în anii construcției socialiste, 
România s-a transformat dintr-o 
țară agrară, cu o industrie slab 
dezvoltată, într-o ’țară industrial- 
agrară, cu o industrie puternică, 
modernă, cu o agricultură socia
listă, modernă, în plină dezvoltare. 
Despre toate acestea vorbesc fap
tele — marile platforme industria

le, marile unități agricole socia
liste.

Remarcabilele succese obținute 
de România în dezvoltarea eco
nomico-socială se reflectă în creș
terea producției industriale de 50 
de ori față de 1938, în sporirea 
produsului social de peste 15 ori, 
a venitului național pe locuitor de 
peste 11 ori, a veniturilor totale 
reale ale oamenilor muncii de 
peste 6 ori.

Despre aceste mari realizări vor
besc orașele și satele înfloritoare 
de astăzi, dezvoltarea puternică a 
învățămîntului. științei, culturii — 
factori de importanță deosebită in 
construcția socialistă, în ridicarea 
generală a patriei.

In tot ce s-a realizat tn patria 

noastră în anii construcției socia
liste este prezentă munca, activi
tatea creatoare a organizațiilor de 
tineret, a organizațiilor revoluțio
nare, a întregului tineret, care, în 
strînsă unitate cu întregul popor, 
în cadrul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, înfăptuiește 
neabătut politica internă și externă 
a Partidului Comunist Român, po
litică ce corespunde pe deplin in
tereselor întregii noastre națiuni, 
bunăstării și fericirii sale, întări
rii continue a forței economice a 
patriei, a independenței și suvera
nității naționale. (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — tinerii„Ceaușescu 
și poporul !“).

Iată de ce, la această aniversa

re, doresc să adresez organizației 
Uniunii Tineretului Comunist și 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România, membrilor 
acestor două organizații, întregului 
tineret al patriei cele mai calde fe
licitări pentru activitatea și munca 
depusă în slujba patriei, precum și 
urarea de succese tot mai mari în 
activitatea viitoare închinată pa
triei, socialismului, bunăstării și fe
ricirii întregului nostru popor. 
(Aplauze și urale Îndelungate ; se 
scandează „Ceaușescu și po
porul „Ceaușescu — tinerii !“)« 

Pentru a nu se înțelege cumva 
că încurajez tendințele avangardis- .j 
te — deși, pînă la un anumit mo- i 
(Continuare in pag. a II-a) ($
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

ment, avangardismul tineretului e 
necesar și foarte bun — trebuie să 
subliniez că toate aceste realizări 
sînt rezultatul politicii juste a 
partidului nostru comunist, care a- 
plică în mod creator adevărurile 
generale ale socialismului la con
dițiile istorice concrete din 
România ; ele sînt rezultatul mun
cii clasei muncitoare, țărănimii, in
telectualității, a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de națio
nalitate, a întregului nostru popor. 
De aceea, de la această aniversa
re a celor două organizații revo
luționare ale tineretului, doresc să 
adresez mulțumiri și felicitări oa
menilor muncii, întregului nostru 
popor pentru minunatele rezultate 
obținute în construcția socialistă, 
precum șl urarea de noi și noi 
succese în ridicarea României pe 
noi culmi de progres și civiliza
ție ! (Urale și aplauze pu
ternice, îndelungate; se scandează 
„Ceaușescu și poporul!“).

Dragi tovarâți și prieteni.
Acum, la această glorioasă ani

versare, avem tot dreptul să pri
vim cu mindrie și satisfacție dru
mul de muncă și luptă parcurs de 
organizațiile revoluționare ale tine
retului, de tineretul patriei noastre; 
dar, în același timp, nu trebuie să 
uităm lipsurile, unele greșeli care 
s-au comis, unele greutăți pe care 
le mai avem în dezvoltarea noas
tră pe drumul socialismului și co
munismului. Am discutat pe larg, 
în ultimul timp, despre acestea. Nu 
doresc acum, la această aniversare, 
să mă opresc asupra acestor pro
bleme. Dar, fiind la aniversarea 
unor organizații revoluționare, do
resc să subliniez că întotdeauna co
muniștii — deci și tinerii comuniști 
— au privit activitatea lor in spirit 
critic și autocritic, trăgind învăță
mintele necesare pentru munca 
viitoare. Realitatea, viața de
monstrează cu putere că partidul 
nostru a știut întotdeauna să înlă
ture din activitatea sa lipsurile șl 
greșelile, chiar unele denaturări — 
și să asigure mersul ferm înainte 
al României spre socialism și 
comunism, îndeplinlndu-și astfel 
rolul istorie pe care șl l-a asumat, 
de a conduce întreaga noastră na
țiune pe drumul luminos al noii 
orînduiri sociale (Aplauze puterni
ce, prelungite).

Am ajuns la un nivel de dezvol
tare a economiei, științei, invăță- 
mîntului, culturii, la un nivel de 
viață cum nici nu visau, cu 60 de 
ani sau chiar cu 30 de ani în urmă, 

, mulți luptători revoluționari și 
I progresiști.

Acum, poporul nostru se găsește 
într-o nouă etapă istorică a dez
voltării sale. Programul partidu
lui a trasat obiectivul fundamental 
al făuririi societății socialiste mul- 

i tilateral dezvoltate și înaintării 
' spre comunism a României, iar 
< Congresul al XII-lea al partidului 
; a stabilit obiectivul înfăptuirii unei 

etape importante a acestui pro- 
‘ gram, pentru perioada 1981—1985. 

După cum este cunoscut, obiectivul 
fundamental trasat de Congresul 
al XII-lea este trecerea României 
de la stadiul de țară socialistă în 
curs de dezvoltare la stadiul de 
țară socialistă mediu dezvoltată, 
punind ca o sarcină de importanță 
deosebită pentru această etapă rea
lizarea unei noi calități a muncii 
și vieții, în toate sectoarele de ac
tivitate.

; Primul an din acest cincinal a 
marcat un progres Important. Se 

! poate spune că avem toate condi
țiile pentru a înfăptui neabătut 
prevederile planului cincinal, ho- 
tărîrile Congresului al XII-lea. 
Realizarea acestor obiective are 
loc în condiții grele. Criza econo
mică mondială, cu toate aspectele 
sale, se reflectă, într-o măsură sau 
alta, în toate țările — și deci și 
în România. La aceasta se adaugă 
unele rămîneri în urmă în dezvol
tarea bazei energetice și de mate
rii prime și în realizarea unor pre
vederi din agricultură. Tocmai de 
aceea Congresul al XII-lea, cit și 
plenarele Comitetului Central din 
1981 au atras în mod deosebit a- 
tenția asupra necesității intensifi
cării eforturilor pentru dezvoltarea 
mai puternică a bazei energetice și 
de materii prime, pentru un pro
gres mai rapid al agriculturii și 
creșterea puternică a producției a- 
gricole vegetale și animale.

Măsurile stabilite în primele luni 
ale acestui an — care vor fi su
puse în curînd plenarei Comitetu

lui Central al partidului — asigu
ră înfăptuirea neabătută a pro
gramului energetic, astfel încît, în 
linii generale, pînă în 1990, Româ
nia să-și asigure o independență în 
ce privește energia și combustibilii 
și să-și satisfacă într-o măsură mai 
mare necesarul de materii prime, 
cu forțele proprii.

De asemenea, programul de dez
voltare a agriculturii, al autoapro- 
vizionării au o bună bază mate
rială. Așa cum am mai menționat, 
dealtfel, recensămîntul animale
lor a evidențiat că, în afară de bo
vine, la toate celelalte specii avem 
o creștere importantă a efective
lor, ceea ce asigură realizarea în 
bune condiții a programului de 
autoaprovizionare și de dezvoltare 
a zootehniei, a agriculturii noas
tre în general.

Dealtfel, trebuie să spunem des
chis că, dacă am fi realizat în în
tregime prevederile privind dez
voltarea bazei energetice și în do
meniul agriculturii în cincinalul 
trecut, multe din greutățile de azi 
nu s-ar mai fi manifestat De a- 
ceea, este necesar să acționăm cu 
toată hotărîrea pentru înfăptuirea 
neabătută a obiectivelor stabilite 
de Congresul al XII-lea, pentru 
îndeplinirea planului în toate do
meniile de activitate. (Aplauze pu
ternice. prelungite).

Un accent deosebit trebuie să 
punem pe calitate, pe ridicarea 
continuă a nivelului tehnic al pro
ducției. Sînt necesare măsuri și 
mai hotărîte în direcția reducerii 
consumurilor materiale, a recupe
rării și refolosirii materialelor, a 
creșterii continue a eficienței eco
nomice. Este necesar să acționăm 
cu mai multă hotărîre în aplicarea 
noului mecanism economic, astfel 
încît fiecare unitate economico-so- 
cială să-și asigure o răspundere 
deplină în gospodărirea avuției na
ționale încredințate colectivului 
respectiv. Trebuie să facem astfel 
încît veniturile tuturor colective
lor de oameni ai muncii să fie 
strîns legate de calitatea și canti
tatea muncii, de creșterea rentabi
lității și a beneficiilor. Este ne
cesar, de asemenea, să acționăm 
cu toată hotărîrea pentru creșterea 
mai puternică a productivității 
muncii, pe baza unei mai bune or
ganizări a producției și a muncii, 
a mecanizării și automatizării pro
ceselor de producție.

O atenție deosebită trebuie să 
acordăm exportului, asigurării re
alizării la timp și în bune condi
ții a tuturor produselor de ex
port, creșterii valorificării supe
rioare a materiilor prime, a valorii 
pentru fiecare tonă de produs ex
portat și asigurării unei balanțe 
comerciale active, a condițiilor 
pentru a realiza, în scurt timp, o 
balanță de plăți echilibrată și ac
tivă. (Aplauze puternice).

Toâte problemele legate de dez
voltarea patriei noastre privesc în
treg poporul; dar ele privesc deo
potrivă tineretul, ca factor hotărî- 
tor în procesul de producție. Ele 
trebuie să stea, de aceea, perma
nent în fața organizațiilor revolu
ționare ale tineretului.

Realizarea unei noi calități a 
muncii și vieții presupune ridica
rea continuă a nivelului de cunoș
tințe, a calificării tuturor oameni
lor muncii. Este necesar să acor
dăm o atenție sporită bunei desfă
șurări a procesului de învățămînt, 
integrării sale organice cu știința 
și producția, înarmării tineretului 
nostru cu cele mai înalte cunoș
tințe ale tehnicii, ale cunoașterii 
umane în general. Nu trebuie să 
uităm nici un moment că profun
dele transformări ale forțelor de 
producție, ale relațiilor de produc
ție și sociale, minunatele cuceriri 
ale științei și tehnicii, ale cu
noașterii umane au schimbat și 
schimbă continuu raporturile de 
muncă, de diviziune a muncii în 
procesul producției materiale și so
ciale. Fiind revoluționari, trebuie 
să studiem și să înțelegem perma
nent aceste transformări — și una 
din acestea o constituie creșterea 
puternică a rolului științei ca fac
tor determinant al progresului eco
nomic și social, al dezvoltării for
țelor de producție. Astăzi nu se 
mai poate concepe o dezvoltare 
puternică a forțelor de producție 
fără a așeza la baza acestora cele 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii contemporane, ale cunoașterii 
umane în general. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

în activitatea noastră trebuie să 
ne preocupăm permanent de a a- 
sigura înfăptuirea în cele mai bune 
condiții a sarcinilor istorice care 

să asigure prezentul minunat al 
patriei noastre. Dar, în același 
timp,- să nu uităm nici un moment 
că, preocupîndu-ne de prezent, tre
buie să ne gîndim la viitorul pa
triei noastre, pentru a-i asigura un 
loc demn, liber — și din punct de 
vedere material, și spiritual — în 
rîndul națiunilor libere și egale în 
drepturi ale lumii. (Aplauze înde
lungate).

Tineretului îi revine înalta mi
siune de a fi conștient de aceste 
transformări revoluționare, de a 
acționa în așa fel încît să-și însu
șească și să-și ridice continuu ni
velul cunoștințelor, devenind stă- 
pîn pe cele mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii, participînd, tot
odată, activ, la dezvoltarea științei 
și tehnicii contemporane.

O atenție deosebită trebuie acor
dată muncii educative, de formare 
a conștiinței revoluționare a oame
nilor muncii, a conștiinței revolu
ționare, patriotice a tineretului. 
Trebuie să așezăm ferm la baza 
întregii activități politico-educative 
concepția revoluționară despre 
lume și viață, materialismul dia
lectic și istoric. Tineretul patriei 
noastre trebuie să-și însușească 
continuu cele mai noi cunoștințe 
în domeniul cunoașterii umane, să 
fie pătruns permanent de înalta 
răspundere față de patrie, față de 
popor, față de cauza socialismului, 
de viitorul liber și independent al 
României. (Urale și aplauze pu
ternice, prelungite : se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul!“, „Ceaușescu 
— pace !“).

Una din marile cuceriri ale re
voluției socialiste o reprezintă po
litica națională, revoluționară, mar- 
xist-leninistă a partidului nostru, 
asigurarea deplinei egalități în 
drepturi între toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate. Or
ganizațiile revoluționare de tine
ret, Uniunea Tineretului Comunist 
și Uniunea Asociațiilor Studenților 
Comuniști trebuie să militeze nea
bătut pentru dezvoltarea spiritului 
de frăție și solidaritate, de unitate 
între toți fiii patriei, fără deosebire 
de naționalitate. Trebuie ca, indife
rent de originea națională, de limba 
In care se exprimă, întregul tineret 
să vorbească o limbă unică — limba 
concepției revoluționare a socialis
mului științific, a materialismului 
dialectic și istoric, limba luptei co
mune pentru triumful socialismului 
și comunismului în România, a 
luptei împotriva oricăror manifes
tări naționaliste de orice fel, care 
au constituit întotdeauna un in
strument în mîna claselor reacțio
nare, a burgheziei și moșierimii, 
pentru a dezbina și asupri popoare
le, națiunile și naționalitățile. întă
rirea frăției tineretului, a tuturor 
oamenilor muncii, ftțră deosebire 
de naționalitate, trebuie să con
stituie una din preocupările per
manente — și să fie apărată ca 
lumina ochilor ! (Aplauze pu
ternice, îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul !“).

în cadrul organizațiilor sale, al 
partidului, al organizațiilor demo
cratice create în societatea noastră 
socialistă, tineretul, la fel ca toți 
oamenii muncii, ca întregul popor, 
are posibilitatea de a participa la 
conducerea tuturor domeniilor de 
activitate. Este necesar să ac
ționăm permanent pentru dezvol
tarea șl perfecționarea democrației 
muncitorești, socialiste, pentru ca 
organismele democratice să asigure 
participarea tuturor oamenilor 
muncii — deci și a tineretului — 
la dezbaterea și luarea hotărîrilor, 
la înfăptuirea neabătută a progra
mului de dezvoltare economică și 
socială a patriei noastre.

Nu trebuie să uităm nici un mo
ment că societatea socialistă re
prezintă cea mai înaltă formă, cu
noscută pină în prezent, a demo
crației muncitorești-revoluționare, 
distinctă de democrația burgheză, 
deosebită tocmai prin aceea că in 
timp ce democrația burgheză asi
gură condiții claselor stăpinitoare 
să jefuiască, să asuprească oamenii 
muncii și alte popoare, democrația 
socialistă a lichidat și se opune 
asupririi oamenilor, asupririi de 
clasă, inegalităților de orice fel, se 
opune asupririi altor popoare. 
(Urale și aplauze îndelungate ; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul !“).

Ni se vorbește mult, la diferite 
posturi de radio, despre superiori
tatea democrației burgheze. Noi am 
cunoscut-o. Este adevărat, în cîteva 
țări capitaliste, există multe forme 

de organizare democratică; dar 
noi nu uităm că atunci cînd 
muncitorii s-au ridicat să fie 
stăpîni in țara lor li s-au dat 
baionete, gloanțe, moartea. Nu 
uităm că atunci cînd, în Ger
mania, muncitorii mergeau spre 
cucerirea puterii, s-a instau
rat fascismul, care a înecat în sînge 
lupta muncitorească. Nu uităm nici 
Comuna din Paris și multe, multe 
lupte revoluționare, înecate în sîn
ge. Așa cum nu uităm luptele din 
România înecate în sînge. Demo
crația burgheză merge pînă acolo 
pînă unde nu sînt puse în pericol 
interesele asupritorilor. în momen
tul în care muncitorii pun în dis
cuție o altă orînduire, vor să li
chideze exploatarea, a încetat în
totdeauna această democrație. A- 
ceastă democrație burgheză este, 
în fond, folosită ca un mijloc pen
tru a putea asupri și jefui mai ușor 
clasa muncitoare, alte popoare, 
pentru a putea îmbogăți monopo
lurile, pe capitaliști. O asemenea 
democrație a apus pentru totdeau
na în România !

Noi edificăm democrația în care 
muncitorii, țăranii, intelectualii, 
toți cetățenii patriei, indiferent de 
naționalitate, de locul de muncă, 
de religie, pot și trebuie să parti
cipe la luarea hotărîrilor privind 
dezvoltarea patriei noastre, punînd 
totul în slujba bunăstării și feri
cirii, a edificării unei societăți în 
care să nu mai existe nici o ine
galitate, să se asigure deplina ega
litate și afirmare a principiilor de 
dreptate șl echitate socială. Aceas
tă democrație pe care o edificăm
— și o vom apăra cu toate forțele
— este democrația muncitorilor, a 
poporului stăpîn pe destinele sale ! 
(Urale și aplauze puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu și 
poporul !“).

Adresez organizațiilor revoluțio
nare de tineret, întregului tineret 
al patriei noastre chemarea ca, în 
strinsă unitate cu clasa muncitoa
re, cu întregul popor, să acționeze 
pentru perfecționarea și dezvolta
rea continuă a societății noastre 
socialiste, pentru înlăturarea ve
chiului și promovarea în perma
nență a noului, pentru lărgirea 
continuă a formelor de organizare 
și manifestare democratică, de con
ducere democratică a societății. 
Nici nu se poate concepe socialis
mul fără participarea poporului la 
conducere, fără o largă democrație 
revoluționară, muncitorească ! (U- 
rale și aplauze puternice, prelun
gite : se scandează „Ceaușescu — 
tinerii!", „Ceaușescu și poporul !“).

Este necesar ca Uniunea Tine
retului Comunist și Uniunea Aso
ciațiilor Studenților Comuniști să 
desfășoare o largă activitate de 
organizare și educare a întregului 
tineret. în rîndurile Uniunii Tine
retului Comunist trebuie să se gă
sească întregul tineret al patriei 
noastre. în acest sens, măsurile 
stabilite în ultimul timp creează 
posibilitatea ca, pe lingă membrii 
cu drepturi depline ai Uniunii Ti
neretului Comunist, să existe șl 
membri asociațl, ceea ce presupu
ne cuprinderea întregului tineret. 
Toți membrii — inclusiv membrii 
asociați — vor lua parte la întrea
ga activitate, la întreaga viață a 
organizației Uniunii Tineretului 
Comunist. Membrii asociați insă 
nu vor putea fi aleși în organele 
de conducere ale Uniunii Tinere
tului Comunist. Dar am convin
gerea că mulți dintre membrii a- 
sociați se vor comporta în așa fel 
incit să devină membri plini, cu 
drepturi cjepline ai Uniunii Tine
retului Comunist, să poată parti
cipa la întreaga viață, în toate or
ganele de conducere ale acestei or
ganizații revoluționare. (Aplauze 
puternice).

Trebuie să transformăm școlile, 
universitățile, întreprinderile și in
stituțiile. toate cooperativele agri
cole și toate unitățile economico- 
sociale, localitățile unde se găsesc 
tineri în adev^^Mfl^tre de or
ganizare și de^OTSiășurare a ac
tivității politico-educative a tinere
tului.

Punînd pe primul plan educarea 
tineretului în spiritul muncii, or
ganizațiile de tineret au datoria 
să se preocupe de toate probleme
le care privesc viața tineretului, să 
desfășoare o largă muncă educati
vă, să organizeze activitatea cul
turală de masă, activitatea dis
tractivă, turismul și sportul de 
masă.

într-adevăr, societatea noastră 
se bazează pe muncă. Nimeni 
nu poate trăi fără muncă în 

societatea noastră socialistă. Ni
meni nu poate trăi pe seama 
muncii altora. Deci, trebuie să 
pregătim întregul tineret al patriei 
pentru muncă in toate domeniile 
de activitate. Dar, în același timp, 
nu trebuie să uităm nici un mo
ment că tineretul are nevoie și de 
distracție, și de sport, și de acti
vitate culturală, și de educație pa
triotică socialistă. De aceea, orga
nizațiile revoluționare ale tinere
tului trebuie să înțeleagă că ele au 
răspunderea organizării acestei ac
tivități în toate sectoarele. Nu tre
buie să se mai considere cumva
— deși știu că nu e un pericol 
cum era pe timpuri — că dansul 
este o manifestare mic-burgheză. 
Trebuie să înțelegem că și distrac
ția, și sportul, și dansul fac parte 
din viața și munca tineretului, a 
societății, noastre. Trebuie să ne 
gîndim însă și să acționăm să dăm 
o formă civilizată, o formă cu un 
conținut revoluționar tuturor aces
tor activități, care să contribuie la 
formarea unul tineret sănătos, atît 
din punct de vedere spiritual și 
moral, cît și fizic. (Aplauze pu
ternice, îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu — tinerii !“).

Toate instituțiile și mijloacele de 
care dispune societatea noastră so
cialistă trebuie să acționeze pen
tru formarea unui tineret cu înal
te calități morale și fizice, construc
tor conștient al socialismului și co
munismului, apărător de nădejde 
al cuceririlor revoluționare ale pa
triei noastre socialiste. (Aplauze 
puternice).

Conducerea de către partid a re
prezentat și reprezintă sursa ine
puizabilă de energie care a dina
mizat întotdeauna capacitățile re
voluționare ale tineretului, care di
namizează activitatea întregului 
nostru popor, creația revoluționa
ră, socialistă în patria noastră. De 
aceea, organele și organizațiile de 
partid au sarcina să asigure per
manent îndrumarea, conducerea 
politico-educativă a tineretului. 
Toate organele și organizațiile de 
partid trebuie să aibă deplina răs
pundere în această privință, fără 
însă a se amesteca în problemele 
mărunte ale activității de zi cu zi 
ale organizațiilor de tineret, fără 
a le dădăci — cum spuneam noi 
pe timpuri — dar să le asigure 
conducerea și îndrumarea politică, 
organizatorică, educativă. (Aplauzo 
puternice, prelungite).

Organele și organizațiile de 
partid au datoria să asigure îndru
marea cu grijă părintească a ac
tivității organizațiilor de tineret, să 
nu uite nici un moment că de felul 
în care tinerii sînt crescuți și e- 
ducați, de spiritul revoluționar ce 
se imprimă tineretului în rîndu
rile organizațiilor sale, de aceasta 
depinde și dezvoltarea viitoare a 
spiritului revoluționar al partidu
lui, al poporului nostru. Deci, for
marea spiritului revoluționar al ti
neretului de azi înseamnă for
marea spiritului revoluționar al 
comuniștilor de mîine, păs
trarea spiritului revoluționar al 
poporului. (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu
— tinerii!", „Ceaușescu și po
porul !“).

In actualele împrejurări com
plexe ale vieții internaționale, 
cercurile reacționare, cercurile im
perialiste străine, urmărind înfăp
tuirea politicii lor de dominație șl 
asuprire a altor popoare, recurg la 
tot felul de activități și folosesc 
toate mijloacele pentru a deruta si 
dezinforma tineretul, popoarele î 1 
general. In asemenea împrejură’ , 
activitatea noastră de educație, < i 
formare a conștiinței revoluționara 
și patriotice a tineretului trebuie 
să fie mai activă și mai combativă. 
Trebuie să facem ca tineretul pa
triei noastre să cunoască ce a în
semnat dominația străină, ce au în
semnat monopolurile imperialiste 
străin«4BBBBWB^^mregimul bur- 
ghezo-moșieresc, să cunoască greu
tățile pe care le-a intîmpinat po
porul nostru, jertfele pe care le-au 
dat forțele revoluționare — inclu
siv din rîndurile tineretului — pen
tru ridicarea României la nivelul 
de dezvoltare de astăzi.

Trebuie să nu uităm nici un mo
ment că anticomunismul — pe care 
cercurile reacționare îl ridică, din 
nou, astăzi, la politică de stat — a 
dus întotdeauna la o politică reac
ționară, a dus Ia fascism și la 
război, a dus Ia antisemitism, la 
șovinism și naționalism reacționar, 
la o politică de asuprire națională 
și de jefuire a altor popoare. Lupta 
pentru libertăți democratice, pen

tru democrație, pentru independen
ță presupune a face să se renunțe 
la această politică, care nu cores
punde intereselor nici unui popor 
și care este sortită eșecului. Tre
buie să facem totul pentru ca în 
lume să se adopte o politică realis
tă, de colaborare, de pace, de res
pect al dreptului fiecărui popor de 
a-și organiza viața așa cum o do
rește, fără nici un amestec din a- 
fară. (Aplauze și urale puternice ; 
se scandează „Ceaușescu — pace!").

Noi avem ferma convingere că 
viitorul omenirii îl reprezintă co
munismul. Nu credem însă că el 
poate fi impus cu forța cuiva! Dar, 
tot așa, nu credem și nu vom ad
mite — și nici popoarele nu vor 
admite niciodată — ca cineva să le 
împiedice drumul spre comunism! 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează „Ceaușescu — pace!“, 
„Vom munci și vom lupta — pacea 
o vom apăra !“).

întotdeauna, forțele progresiste, 
revoluționare, luptînd pentru inde
pendența și neatîrnarea patriei, 
pentru progresul ei, au privit cu 
încredere viitorul României. încă 
din secolul trecut, Bolintineanu 
spunea în unele versuri ale sale :
„Viitor de aur țara noastră are 
Și prevăz prin secoli a ei înălțare. 
Insă, mai-nainte trebuie sa știm 
Pentru ea cu toții martiri să murim. 
Căci fără aceasta lanțul ne va 

strînge 
Și nu vom ști încă nici chiar a ne 

plînge".
înaintașii noștri înțelegeau că 

înălțarea țării pe noi culmi de pro
gres și civilizație nu se poate 
realiza decît prin luptă și sacrificii.

în același spirit, în versurile sale, 
Coșbuc spunea :
„Totuna e dac-ai murit 
Flăcău ori moș ingîrbovit; 
Dar nu totuna leu să mori 
Ori dine-nlănțuit“.
(Aplauze și urale prelungite).

Și, după cum se știe, românii au 
luptat, dacă se poate spune așa, 
parafrazîndu-1 pe Coșbuc, ca leii ; 
n-au vrut și nu vor dori niciodată 
să fie cîini înlănțuiți! Vor să fie 
liberi și stăpîni în țara lor! (A- 
plauze și urale puternice ; se scan
dează „Ceaușescu — pace!“, 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mîndria!").

Marele poet Eminescu, neegalat 
pînă astăzi, preamărind trecutul de 
luptă al poporului român și pre- 
vizionînd viitorul țării, spunea în 
unele din minunatele sale versuri :
„Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, 
Țara mea de glorii, țara mea de 

dor ?

La trecutu-ți mare, mare viitor 1 • 
. . ■. '■ '■ 't
Fiii tăi trăiască numai în frăție, 
Viața in vecie, glorii, bucurie^ 
Vis de vitejie, fală și mîndrie, 
Dulce Românie, asta ți-o doresc
(Aplauze put’ -nice ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul!"),

în spiritul tradițiilor glorioase de 
luptă, să dezvoltăm continuu senti
mentul patriotic, dragostea față de 
patrie, de libertate și independență, 
spiritul de luptă și de sacrificiu 
pentru înălțarea șl fericirea națiu
nii noastre! Patriotismul revolu
ționar și solidaritatea internațio
nală. internaționalismul proletar, 
revoluționar nu se contrapun, ci 
se condiționează, reprezintă un tot 
unitar! Nu poți fi un bun revolu
ționar internaționalist dacă nu-ți 
iubești țara și poporul, așa cum nu 
poți fi un adevărat patriot revolu
ționar dacă nu respecți alte po
poare, libertatea și independența 
lor, dacă nu acționezi pentru întă
rirea prieteniei și colaborării între 
toate popoarele, pe baza respectării 
dreptului fiecăruia de a fi stăpîn 
pe destinele sale. (Aplauze puterni
ce, îndelungate).

întregul nostru tineret trebuie să 
înțeleagă și să prețuiască marile 
realizări pe care le-am obținut în 
dezvoltarea patriei, în întărirea in
dependenței și suveranității ei, să 
se angajeze cu întreaga forță pen
tru a dezvolta mai departe toate 
aceste cuceriri istorice și a asi
gura ridicarea continuă a nivelu
lui de civilizație materială și spi
rituală a poporului, a făuri vii
torul de aur al patriei noastre so
cialiste. (Aplauze puternice, înde
lungate).

Presa, radioteleviziunea au mi
siunea de a prezenta realitățile 
așa cum au fost ele, de a înfățișa 
confruntarea care are loc în lumea 
de astăzi între forțele progresiste, 
anti imperialiste și forțele imperia
liste reacționare, de a face să fie 

bine înțeles că viitorul aparține 
popoarelor care au scuturat domi
nația imperialistă, și-au cucerit In
dependența națională și luptă pen
tru apărarea și dezvoltarea ei. Ni
mic și nimeni în lume nu va putea 
să pună din nou jugul colonialis
mului și imperialismului pe gîtul 
popoarelor ! Popoarele și-au cuce
rit independența, o vor consolida 
și vor trăi libere ! (Aplauze și 
urale puternice; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“, „Vom munci 
și vom lupta, pacea o vom apă
ra !“).

Presa și revistele de tineret, 
emisiunile de radioteleviziune ale 
tineretului trebuie să oglindească 
mai pe larg preocupările, viața, 
năzuințele tineretului, să fie pă
trunse de spiritul patriotismului 
revoluționar, al solidarității inter
naționale, să militeze pentru for
marea tinerei generații în spiritul 
înaltelor idealuri ale umanismului 
revoluționar, ale echității și drep
tății sociale, ale abnegației și spi
ritului de sacrificiu, să contribuie 
la formarea unei conștiințe revolu
ționare, înaintate.

Un rol important în educarea șl 
formarea conștiinței revoluționare 
a tineretului îl au uniunile de cre
ație Jiterar-artistice. Tineretul are 
nevoie de o literatură pătrunsă de 
înalte idealuri revoluționare, pa
triotice. care să oglindească trecu
tul glorios de luptă, munca po
porului pentru victoria socialismu
lui, să dea tineretului perspectiva 
luminoasă a luptei pentru măre
țele aspirații și idealuri de drep
tate socială și națională, pentru 
comunism.

Este necesar să se dea o ripostă 
hotărîtă unor manifestări — e 
drept, puține, dar nu trebuie to
lerate — după care arta, litera
tura, poezia patriotică ar fi fost 
bune cîndva, pe timpul lui Emi
nescu, al lui Coșbuc, Bolintineanu, 
Alecsandri sau alții — și că astăzi 
trebuie să nu ne mai preocupăm 
de asemenea literatură și poezie. 
Ce fel de scriitori și poeți pot fi 
aceia care gîndesc în felul acesta 
și care nu înțeleg că a cînta po
porul, patria este menirea supremă 
a unui scriitor și artist ? Cine nu 
cîntă patria și poporul nu poate 
merita numele de scriitor și poet al 
României socialiste ! (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Am spus cîndva niște gînduri ale 
lui Leonardo da Vinci — dacă nu 
mă înșel, la prima întâlnire cu 
scriitorii — după care, nu trebuie 
să bei apă din ulcior atunci cînd 
poți să bei apă din izvor, că numai 
mergînd la izvor, unde apa e lim
pede și curată, poți, într-adevăr, 
să ai inspirația de a-ți servi po
porul și patria. (Vii aplauze). Ul
cioarele de diferite concepții, străi- . 
ne de literatură, cu o apă stătută: 
—: cum se spune — au dus întot
deauna pe acei care, s-au adăpat 
oin ele la decădere ; aceștia au în
cetat de a mai fi cu adevărat scrii
tori și artiști. Ca atare, avem ne
voie de o literatură care să se in
spire din izvorul viu, din munca 
poporului nostru, din viața sa, să 
prezinte trecutul, prezentul și vii
torul său. (Aplauze îndelungate ; 
se scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Același spirit trebuie să se ma
nifeste in întreaga activitate — în 
arta plastică, în teatru. în cinema
tografie și în orice domeniu al ar
tei și culturii socialiste românești. 
Avem nevoie de o muzică revolu- 
ționar-patriotică, legată de tradi
țiile poporului. însăși muzica ușoa
ră trebuie să fie inspirată din via
ța și năzuințele poporului nostru. 
Trebuie dezvoltate și îmbogățite 
continuu marile tradiții ale muzi
cii noastre populare, ale minunate
lor doine și balade — unice în 
lume pentru frumusețea lor — șl
care oglindesc marea bogăție spiri
tuală, dintotdeauna, a poporului 
nostru.

Ce minunat înfățișa Coșbuc ma
rea frumusețe a doinei, a cîntecu- 
lui popular în unele versuri — Ia 
reîntoarcerea păsărilor, prevesti
toare ale primăverii — cînd între
ba cu mîndrie patriotică : 
„Străinilor voi nu le-ați spus 
Că doine ca a noastre nu-s ?

In zarea cea de veci albastră,

De ce-ați lăsat ? Nu v-a fost dor 
De țara noastră T".

Tineretul însuși trebuie să fie 
participant activ la realizarea unor 
opere literar-artistice de înaltă va
loare spirituală, pătrunse de un 
(Continuare în pag. a IlI-a)
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profund umanism revoluționar, 
care să contribuie la, dezvoltarea 
spiritului de luptă revoluționară al 
tineretului, al poporului.

. In toate orașele și comunele pa
triei, in toată țara, tineretul tre
buie să participe cu întreaga sa 
forță și capacitate creatoare la 
desfășurarea marilor manifestări 
cultural-educative din cadrul Fes
tivalului național al muncii și 
creației „Cîntarea României", să-și 
aducă contribuția valoroasă la 
dezvoltarea culturii noi. revoluțio
nare, umaniste și socialiste, a 
României 1 (Aplauze puternice. în
delungate).

Este adevărat, sint tncă multe 
greutăți de învins. Lichidarea stă
rii de înapoiere și făurirea unei ci
vilizații materiale și spirituale a- 
vansate cer eforturi. învingerea 
multor greutăți. Țara noastră — 
ca și multe alte popoare care 
și-au cucerit independența după 
cel de-al doilea război mondial — 
a parcurs un drum uriaș. Intr-o 
perioadă istorică scurtă am par
curs mai multe etape de dezvolta
re economico-socială. am străbătut 
un drum lung spre piscurile înalte 
ale comunismului : dar mai avem 
încă de urcat, de învins multe 
greutăți pe căile nestrăbătute de 
nimeni, spre realizarea visului de 
aur al omenirii — societatea drep
tății și echității sociale, comunis
mul. Este necesar să nu uităm nici 
un moment că lupta revoluționară 
nu s-a încheiat și nu se va încheia 
probabil nici cînd se va ajunge 
sus pe piscurile luminoase ale co
munismului.

.Generațiile anilor de luptă revo
luționară și de construcție socia
listă au dat multe exemple de înalt 
eroism și de dăruire patriotică, 
și-au îndeplinit cu cinste misiunea 
istorică. Generația tînără de azi 
trăiește în societatea. socialistă și 
are alte condiții de viață și muncă, 
dar și altă misiune istorică. Ro
mantismul revoluționai-, spiritul 
de sacrificiu trebuie să se mani
feste într-o formă nouă, corespun
zător condițiilor în care tineretul 
trăiește și își desfășoară astăzi ac
tivitatea. Nu se poate spune câ 
nil mai este loc pentru eroism re
voluționar, pentru dăruire, pentru 
sacrificiu închinat patriei și socia
lismului. Dimpotrivă, toate șantie
rele patriei noastre oferă minunate 
posibilități de afirmare a eroismu
lui revoluționar, a romantismului 
revoluționar. Oare tinerii construc
tori de astăzi ai Canalului Dună
rea — Marea Neagră nu fac fapte 
revoluționare ? Realizările lor nu 
vor rămine peste secole ca un sim
bol al eroismului tineretului nos
tru? Sînt multe și multe alte șan
tiere, multe activități — în uzine, 
fabrici, unități de cercetare științi
fică și cultură — în: care sute de 
mii și milioane de tineri muncesc 
cu eroism, împreună cu întregu; 
popor, pentru edificarea socialis
mului și comunismului în Româ
nia ! (Aplauze și urale puter
nice, prelungite; se scandează 
„Ceaușescu — tinerii!“).

Totdeauna va trebui să acțio
năm ; ca revoluționari ! Să studiem 
și' să cunoaștem reali tățile econo- 
mico-sociale, să înlăturăm ceea ce 
e: vechi și nu mai corespunde noi
lor forțe de producție, noilor rea
lități sociale. Să acționăm cu în
drăzneală pentru promovarea nou
lui, pentru găsirea celor mai bune 
căi și forme de organizare, spre 

a asigura înnoirea și dezvoltarea 
continuă a societății noastre 1 Ti
neretul trebuie să se afle întot
deauna în primele rînduri in lupta 
pentru nou. pentru perfecționare 
și înnoire pe o bază superioară a 
societății noastre. In aceasta constă 
spiritul revoluționar — in păstra
rea vie a concepției materiâlist- 
diâlectice despre lume și viață l 
(Aplauze puternice, prelungite).

Dispunem de tot ce este necesar 
pentru a asigura realizarea nea
bătută a Programului partidului, 
victoria societății socialiste multi
lateral dezvoltate și a comunismu
lui in România

’.'.vein ferma convingere câ vii- 
toriil aparține societății fără Clase, 
fără asupritori, Pentru o aseme
nea societate și pentru o aseme- 
nea lume mai dreaptă și mai bună 
au luptat, luptă și vor lupta co
muniștii români, tinerii comuniști, 
va lupta poporul nostru, tineretul 
României socialiste ! Și sîntem 
convinși că Vor lupta toate po
poarele lumii ! (Aplauze puternice, 
prelungite).

Dragi tovarăși și prieteni,
în viața international au apă

rut multe complicații. Norii negri 
prevestitori de furtună continuă 
să se adune. într-o serie de locuri 
au izbucnit deja furtuni ucigătoa
re. Tot mai mult se adună nori 
prevestitori de o. furtună atomică. 
De aceea este necesar să acționăm 
cu toată hotărîrea, în strînsă uni
tate și solidaritate cu toate forțele 
și popoarele care se pronunță pen
tru oprirea cursei înarmărilor, 
pentru o politică de destindere, de 
respect al independenței naționale, 
de colaborare și de pace. (Aplau
ze puternice, prelungite : se scan
dează „Ceaușescu — pace !“).

Acum, mai mult ca orieînd. se 
poate spune că problema funda
mentală a zilelor noastre este aceea 
a războiului sau păcii. După cum 
se știe, România militează ferm 
pentru oprirea agravării situației 
internaționale, pentru trecerea la 
soluționarea tuturor problemelor 
litigioase dintre state numai și nu
mai pe calea tratativelor. Ne pro
nunțăm cu toată hotărîrea pentru 
oprirea cursei înarmărilor, pentru 
trecerea la dezarmare și în primul 
rînd la dezarmarea nucleară.

Sîntem deosebit de preocupați de 
situația gravă din Europa. Ne pro
nunțăm ferm pentru oprirea am
plasării de noi rachete cu rază 
medie de acțiune în Europa și, în 
general, a oricăror rachete nuclea
re, și pentru trecerea la retragerea 
și distrugerea celor existente. Este 
în interesul tuturor națiunilor Eu
ropei șă facem totul pentru apăra
rea bunului suprem al. popoarelor 
— a existenței, a vieții lor. (Aplau
ze puternice, prelungite ; ae scan
dează ..Ceaușescu — pace !").

Salutăm declarația secretarului 
general al Comitetului Central al 
P.C.U.S., Leonid Ilici Brejnev, prin 
care Uniunea Sovietică se anga
jează de a nu . mai amplasa noi ra
chete cu rază medie de acțiune în 
Europa pe toată durata existențe; 
tratativelor pentru oprirea ampla
sării și reducerea ceior existente și 
prin care declară că Uniunea So
vietică este gata să treacă chiar ia 
o reducere unilaterală a unui anu
mit număr din rachetele existente. 
Considerăm aceasta declarație și 
această.măsură ca deosebit de im
portantă. ca o contribuție la reali

zarea, in practică a măsurilor de 
înlăturare deplină din Europa a 
rachetelor nucleare cu rază medie 
de acțiune sau cu rază mai mică. 
Noi înțelegem aceste hotărîri și 
măsuri unilaterale ca o expresie a 
dorinței Uniunii Sovietice și ca un 
act important bilateral, pină la 
realizarea unui acord general, cu 
privire la rachetele cu rază medie 
de acțiune. Vom saluta orice măsu
ră de asemenea natură și din par
tea Statelor Unite ale Americii și 
a țărilor N.Ă.T.O.

Unii spun că aceasta ar repre
zenta o propaganda. Se poate. Dar 
e o propagandă concretă de redu
cere a unor rachete. Dorim ca și 
alții să facă o asemenea propagan
dă. să treacă la reducerea cores
punzătoare a unui anumit număr 
de rachete. Și, cu cit se va face 
mai multă propagandă, treeîn- 
du-se la reducerea rachetelor și 
armamentelor, cu atît oamenii vor 
aproba o asemenea propagandă, cu 
atît aceasta va fi în binele omeni
rii. al păcii internaționale. (Aplau
ze și urale puternice ; se scandea
ză indelung „Ceaușescu — pace !“).

Fără îndoială, măsurile unilate
rale ale Uniunii Sovietice nu rezol
vă problema fundamentală a ra
chetelor nucleare. Aceasta nu poa
te fi soluționată decît printr-un a- 
cord între cele două părți, care 
să asigure un echilibru real 
al forțelor, o dezarmare ge
nerală controlată, care să nu 
pună în pericol securitatea nimănui 
și. mai cu seamă, să asigure că 
nici un popor nu va fi victima vre
unei agresiuni. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Considerăm că este necesar să se 
răspundă la aceste măsuri prin 
măsuri corespunzătoare, prin gră
birea tratativelor pentru a se 
ajunge în cel mai scurt timp la un 
acord deplin asupra rachetelor cu 
rază medie de acțiune și altor ar
mamente.

în același timp, aceasta impune 
mai mult ca orieînd ca țările euro
pene să-și asume o răspundere mai 
mare și să manifeste interes de a 
participa mai activ la realizarea 
acordului necesar în privința opri
rii amplasării și trecerii la retra
gerea rachetelor existente, la reali
zarea unei Europe fără rachete 
nucleare. Este în joc viața tuturor 
națiunilor europene și de aceea 
popoarele europene nu pot sta deo
parte ; ele trebuie să acționeze, 
să-și asume răspunderea pentru 
apărarea vieții în Europa și în în
treaga lume! (Aplauze puternice, 
prelungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — pace !“).

Tocmai în acest sens interpretăm 
marile manifestări pentru pace ce 
au avut loc în toamnă în multe 
state din Europa, inclusiv în Româ
nia. Considerăm aceste manifestări 
ca o expresie a voinței popoarelor 
de a se ajunge la oprirea cursei 
înarmărilor, la dezarmare, la o 
Europă fără arme nucleare. Adre
sez tineretului patriei noastre, po
porului român chemarea de a con
tinua să întărească solidaritatea cu 
toate popoarele, prin tot ceea ce 
poate, prin toate formele de mani
festare. Să nu considerăm că am 
terminat manifestările pentru pace 
în toamnă. Ele trebuie să continue
— și nu trebuie să inceteze decît 
odată cu victoria, cu dezarmarea,* 
cu asiguarea păcii! (Aplauze pu
ternice se scandează „Ceaușescu
— pace.’". „Vom munci și vom 
lupta — pacea o vom apăra !“).

Amînarea pentru toamna acestui 
an a reuniunii de la Madrid consa
crată cooperării și securității euro
pene constituie un factor de o gra
vitate deosebită. Este necesar ca 
aceasta să constituie un semnal de 
alarmă pentru toate popoarele 
continentului de a acționa in așa 
fel ineît. la reluare, reuniunea de 
la Madrid să se încheie într-o pe
rioadă cit mai scurtă și cu rezul
tate cit mai bune, să ducă la reali
zarea unei conferințe pentru încre
dere și dezarmare in Europa, să 
asigure continuitatea reuniunilor 
începute ia Helsinki, care constituie 
un cadru organizat, unde popoarele 
europene pot discuta problemele 
de interes comun, de întărire a în
crederii și colaborării, de asigurare 
a păci.. Este in interesul popoare
lor europene să asigurăm realizarea 
unor relații de largă colaborare, a 
unei Europe unite, bazate pe res
pectul orinduirii sociale și al inde
pendenței fiecărei țări, pe o cola
borare și întrajutorare activă în 
dezvoltarea economico-socială, în 
ridicarea bunăstării și întărirea 
independenței fiecărei națiuni de 
pe continent. Aceasta constituie o 
necesitate vitală pentru fiecare na
țiune europeană și, în același timp, 
reprezintă un factor important 
pentru pacea în întreaga lume.

România se pronunță cu toată 
.hotărîrea pentru dezvoltarea cola
borării în Balcani, pentru realiza
rea în această regiune a unei zone 
a încrederii și colaborării, lipsite 
de arme nucleare, ca o parte inte
grantă a unei Europe fără arme 
nucleare, ca o contribuție activă la 
cauza colaborării și păcii în lume.

Sint multe probleme de soluțio
nat în lumea de astăzi. Pentru re
zolvarea lor este necesară partici
parea tuturor statelor, fără deose
bire de mărime sau de orînduire 
socială. în mod deosebit un rol 
important trebuie să-l aibă țările 
mici și mijlocii, țările în curs de 
dezvoltare, țările nealiniate.

Este necesar să acționăm cu toa
tă hotărîrea pentru noua ordine 
economică internațională, pentru 
creșterea rolului Organizației Na
țiunilor Unite, al altor organisme 
internaționale, în soluționarea pro
blemelor grave din viața interna
țională, în interesul colaborării, al 
independenței și păcii.

Tinînd seama de încordarea deo
sebită din viața internațională, un 
rol tot mai important revine po
poarelor, maselor populare — și. in 
acest cadru, tineretului de pretu
tindeni. Este necesar să intensificăm 
acțiunile maselor populare, mișcă
rile împotriva înarmărilor și războ- ' 
iului, pentru pace și independență. 
Tineretul patriei noastre trebuie să 
participe activ, împreună cu tine
retul de pretutindeni, la > aceste 
mișcări de masă pentru,.pace,

Tineretul reprezintă astăzi o pu
ternică forță socială. Dar. așa cum' 
arată experiența trecutului, el va 
constitui totdeauna și prima victi
mă a războiului. Așa cum spunea 
poetul, nici în trecut și cu atît ma; 
mult in zilele noastre.
..Viata și robia nu pot sta-mpreună. 
Nu e totodată pace și furtună'':

De aceea, in numele vieții, ai 
•('hMIffllii tineaiplui. al viitorului"’ 

' popoarelor și Pomenirii, trebuie*. 
■ "”Sâ'l'atcill Uliii: pentru a Împiedica J 
■' atu.iidlal(!h"ae ho; nor: aducător: 
-"ae moarte, pentru a op;: politica 

— tU! înarmare ?i războ:. pentru vie'1 
toria poiitici; de pace, de destin-- 

dere, de colaborare internațională! 
Stă in puterea popoarelor de a asi
gura — și trebuie să asigurăm — 
pacea în lume (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează indelung 
„Ceaușescu — pace !“).

Dragi tovarăși și prieteni 
tineri,

La această dublă aniversare a 
organizațiilor revoluționare aie ti
neretului din patria noastră, tine
retul trebuie să-și manifeste și mai 
puternic voința și hotărîrea revo
luționară de a f: în primeie rin- 
dur. aie lupte; și munci: poporului 
nostru pentru înfăptuirea Progra
mului partidului, a hotărîrilor 
Congresului ai XII-lea ai parti
dului

In fața voastră, dragi prieteni 
tineri, stau perspective minunate. 
Sinteți participanți la o măreață 
epopee de transformări revoluțio
nare, de ridicare pe noi culmi de 
progres și civilizație a României 
socialiste. Nu precupețiți nimic! In- 
vâțați, învățați și iar învățați !

Insușiți-vă cele mai înalte cuce
riri ale științei, tehnicii și cunoaș

Morr.entui solemn ol decorării celor două organizații sărbătorite

terii universale! (Aplauze și urale 
puternice).

învățați să fiți revoluționari și 
să rămîneți revoluționari ! (Aplauze 
și urale puternice).

Munciți. munciți și munciți 
pentru măreția patriei, pentru 
triumful socialismului și comunis
mului in România! (Aplauze și 
urale puternice).

Pregâtiți-vă pentru a fi demni 
continuatori ai revoluționarilor, ai 
comuniștilor. în dezvoltarea și în
florirea întregii țări, pentru ridi
carea bunăstării materiale și spiri
tuale a poporului! (Aplauze și urale 
puternice).

-Serviți întotdeauna, fără rezerve, 
patria, poporul, partidul, mărețele 
idealuri ale socialismului, de drep
tate socială și națională, înaltele 
idealuri de colaborare și de pace 
în lume! (Aplauze și urale pu
ternice).

Serviți întotdeauna patria! Fiți 
gata să faceți totul pentru măreția 
ei. pentru apărarea cuceririlor re
voluționare, a independenței și su
veranității României socialiste ! 
(Aplauze și urale puternice).

Am deplina încredere în forțele 
creatoare ale tineretului patriei 
noastre, ale întregului nostru po
por! Sint convins că tînăra genera
ție a patriei noastre, ca parte inte
grantă a întregii națiuni, își va 
face întotdeauna datoria acolo 
unde i-o va cere partidul, țara, in
teresele socialismului și comunis
mului in România! (Aplauze șl 
urale puternice, prelungite).

Cu această convingere, vă urez 
tuturor, ințregului tineret, succese 
tot mai mari in activitatea viitoare, 
multă sănătate și fericire! (Aplauze 
și urale puternice. îndelungate ; se 
scandează „Ceaușescu și poporul!“, 
„Ceaușescu — P.C.R.l", „Ceaușescu 
— tinerii!", „Ceaușescu — pace !“. 
Intr-o atmosferă de mare avint șl 
puternic entuziasm tineresc, toți 
cei prezenți in sală se ridică în 
picioare și ovaționează cu fierbinte 
dragoste, minute in șir, pentru 
Partidul Comunist Român, pentru 
Comitetul Central a) partidului, 
pentru cel mai Iubit fiu al 
țării și poporului, secretarul gene
ral al partidului, președintele Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu).

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU Șl TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU
le-au fost înminate diplomele de onoare, insignele și plachetele jubiliare ale U.T.C. și U.A.S.C.R.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au 
fbst inmînate, în cadrul unei cere
monii ce a avut Ioc vineri dimi
neața la sediul C.C. al P.C.R.. diplo.- 
mele de onoare, insignele și pla
chetele jubiliare ale U.T.C. și 
U.A.S.C.R., cu prilejui aniversării a 
60 de ani de la crearea Uniunii Ti
neretului Comunist și a 25 de ani de 
la Înființarea Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România.

La ceremonie au participat tova

rășii Ilie Verdeț. Iosif Banc. Emil 
Bobu. Virgil Cazacu. Ion Cotnari. 
Constantin Dăscălescu. Ludovic Fa- 
z.ekas. Gheorghe Oprea. Petru Ena- 
che, Marin Enache.

Au fost prezenți tovarășii Pante- 
limon Găvânescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului. Tudor Mohora, 
președintele Consiliului U.A.S.C.R., 
Vasile Bontaș, Nicu Ceaușescu. Po- 
liana Cristescu. Ana Ferencz. Ioana 
Lăncrăjan, secretari ai C.C. a! 

U.T.C., Rodica Bujor. Magda
lena Kiss. Dumitru Nae, Liviu Zetu, 
vicepreședinți ai Consiliului 
U.A.S.C.R.. Mihai Hirjău, președin
tele Consiliului Național al Organi
zației Pionierilor.

Distincțiile au fost înminate de pri
mul secretar al C.C. al U.T.C. și de 
președintele Consiliului U.A.S.C.R.. 
care, in cuvintul lor. au arătat că 
reprezintă o mare cinste pentru ti
neretul patriei de a omagia cu 
profund respect activitatea eroică 

desfășurată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, din cea mai fragedă ti
nerețe, pentru dreptate sociaiă și li
bertate națională, pentru democrati
zarea țării și edificarea unei noi 
orinduiri, prodigioasa activitate in 
fruntea organizației revoluționare 
de tineret, răspunderea exemplară 
cu care înfăptuiește cele mai înalte 
sarcini încredințate de partidul si 
statul nostru. în același timp, vorbi
torii au subliniat că este o deosebită 
cinste pentru toți tinerii țării de a 

releva la această importantă aniver
sare, cu deosebit respect și recunoș
tință. v:ața și activitatea revoluțio
nară ale tovarășei Elena Ceaușescu. 
militant de seamă al partidului nos
tru, care, din anii tinereții, ihtrind 
in mișcarea comunistă, alături de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. s-a 
consacrat luptei pentru înfăptuirea 
idealurilor nobile ale socialismului 
și comunismului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți 

tovarăși din conducerea partidului 
au fost încredințați solemn câ pen
tru tînăra generație a patriei nu 
există ideal mai scump decît acela 
de a înfăptui neabătut politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, de a urma fără preget 
strălucitul exemplu al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de a acționa cu 
tot elanul pentru făurirea României 
socialiste, libere, independente și 
prospere.

Mulțumind pentru distincții, to
varășul. Nicolae Ceaușescu a adre
sat felicitări Uniunii Tineretului 
Comunist și Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România 
pentru această glorioasă aniversare 
și a urat conducerii U.T.C. si 
U.A.S.C.R., tuturor tinerilor din pa
tria noastră succese tot mai mari, 
să devină tot mai buni activiști și 
revoluționari, să îndeplinească exem
plar sarcinile încredințate ae partid.
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Vineri după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului și statului au vi
zitat Expoziția națională de creație 
tehnico-științifică, deschisă în holul 
Palatului sporturilor și culturii. A- 
ceastă manifestare se înscrie în sui
ta acțiunilor care marchează ani
versarea a 60 de ani de la crearea 
Uniunii Tineretului Comunist și a 25 
de ani de la înființarea Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din 
România. Expoziția ilustrează în mod 
elocvent ampla participare a tinerei 
generații în complexul de activități 
reunite sub genericul „Știința, tehni
ca, producția", constituind o sinteză 
revelatoare a muncii de creație a ti
neretului din patria noastră.

La intrarea în expoziție, secretarul 
general al partidului este salutat, cu 
deosebită căldură, cu sentimente de 
aleasă dragoste, de membri ai Secre
tariatului C.C. al U.T.C. Tinere și 
tineri in frumoase costume naționala 
oferă flori secretarului general al 
partidului, tovarășei Elena Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea partidului și sta
tului sînt invitați să viziteze expo
ziția de către tovarășul Păntelimon 
Găvănescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului.

Primele standuri sînt rezervate 
produselor realizate de tinerii mun
citori, tehnicieni și ingineri din pro
ducție. Varietatea exponatelor. Con
cepția modernă care stă la baza lor, 
exprimată în performanțe tehnico- 
economice deosebite, ilustrează boga
ta activitate de creație ce se desfă
șoară în întreprinderile economice de 
pe întreg cuprinsul țării. Secretarul 
general al partidului este informat 
că în prezent funcționează peste 2 000 
cercuri științifice și tehnico-aplicati- 
ve, în care sînt cuprinși mai bine 
de 130 000 tineri.

In domeniul construcției de mașini 
rețin atenția o serie de prototipuri a 
căror utilizare în producție se va 
materializa printr-o eficiență econo
mică ridicată, cum sînt : instalația 
pentru valorificarea capacității de 
încărcare a bateriilor de acumula
tori auto, creată în cadrul întreprin
derii de autocamioane din Brașov, 
aparatul electric de comandă și su
praveghere a ungerii centralizate a 
mașinilor, realizat de tineri de la 
Institutul de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică „Titan“-Bucu- 
rești, noul tip de cuptor utilizat in 
turnătoriile de fontă, care menține 
temperatura la nivelul necesar teh
nologiei de turnare, agregat con
ceput de tinerii specialiști ai Insti
tutului de cercetare științifică, ingi
nerie tehnologică șl proiectare pen
tru sectoarele calde.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
informat în legătură cu preocuparea 
tinerilor inventatori și inovatori 
pentru soluționarea unor probleme 
de stringentă actualitate, cum sînt 
economisirea energiei," a combustibi
lilor și materiilor prime. între ele 
figurează un produs care pînă acum 
se importa, servomecanismul vacuu- 
matic pentru autoturismul „Dacia 
1300", conceput la întreprinderea de 
piese auto din Satu Mare, un cap
tator solar, realizat de Institutul de 
cercetare științifică și inginerie teh
nologică pentru industria electroteh
nică. Cercetînd dispozitivul pentru 
conversia energiei solare în energie 
electrică, realizat la Institutul de 
marină din Constanța, secretarul ge
neral al partidului se interesează de 
rezultatele practice ala acestui pro
totip.

Cu Interes sînt urmărite realizările 
tinerilor din întreprinderile șt uni
tățile de cercetare ale Industriei chi
mice. între acestea, oxidul de mag
neziu pericloz — material cu o largă 
utilizare în industria electrotehnică 
și metalurgică, realizat de un colec
tiv de tineri de la ICECHIM Bucu
rești. Apreciind calitățile acestui pro
dus și importanța lui pentru econo
mia națională, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat să se asigure 
condițiile pentru fabricarea pe scară 
industrială. Sint prezentate, in 
continuare, o serie de produse obți
nute prin procedee originale de ti
neri de la Institutul de cercetări 
chimico-farmaceutice din Bucu
rești : sulfizol, nortriptilină, doxe-

al- 
ga- 
in-

to-

pin, clorzoxazonă, linestrenol. și 
tele, care contribuie la lărgirea 
mei de produse românești și la 
locuirea importurilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
varășa Elena Ceaușescu sint infor
mați că peste 300 000 de elevi acti
vează astăzi in mai bine de 14 300 
cercuri școlare tehnice, științifice și 
aplicative.

Cu emoția caracteristică virstei, 
cu sentimente de adincă recunoș
tință pentru condițiile deosebite de 
învățătură și instruire practică 

■ create, cei mai tineri inventatori și 
inovatori prezintă secretarului ge
neral al partidului primele lor reali
zări : stabilizatorul de tensiune con
tinuă, autoprotejat și telecomandat, 
realizat de un grup de elevi și ingi
neri din Suceava, instalația de aprin
dere electronică pentru autoturisme, 
produs realizat la Liceul de mate- 
matică-fizlcă din Zalău, motorul 
electric de curent continuu, cu ro
tor și disc, conceput de un colectiv 
de elevi de Ia liceul „Electropute- 
re“ din Craiova. Sint, de asemenea, 
prezentate o largă gamă de aparate 
electrice, machete de avioane și am
barcațiuni, cartinguri și alte creații 
care captează interesul elevilor.

Utilizarea surselor neconvenționale 
de energie constituie, ca și în între
prinderi, o temă tot mai des întil- 
nită în programele de cercetare șco
lară. Astfel, în expoziție sint pre
zente o centrală eoliană, o centra
lă electrică solară, un panou capta
tor care asigură conversia energiei 
solare în energie termică, macheta 
unui mare complex școlar care folo
sește, în Întreaga activitate didacti
că, de producție, cît și in grupurile 
anexe energia solară.

In standurile rezervate realizărilor 
studențești se regăsesc creații care 
răspund unor importante cerințe ac
tuale și de viitor ale economiei na
ționale.

Secretarului general al partidului 
ÎI sînt prezentate, printre altele, re
ceptorul de microunde, creat în ca
drul Centrului universitar București, 
un analizor realizat de studenți din 
Centrul universitar Oradăa. dispozi
tiv utilizat ca parte componentă a 
mașinilor-unelte cu comandă numeri
că, dispozitivul pentru măsurarea 
pescajului la nave, prezentat de stu
denții din Galați. Atrag, de aseme
nea, atenția sistemul programat de 
examinare pentru aprecierea obiec
tivă a cunoștințelor, conceput de un 
grup de studenți din Craiova, gene
ratorul complex pentru acupunctură, 
realizarea studenților bucureșteni, a- 
pa râtul pentru studiul reacțiilor com
plexe, utilizat în cabinete de selecție 
și orientare profesională, cabinete de 
protecția muncii și de psihologie, 
prototipul unui autoturism de teren 
„ARO-10". în alte vitrine sînt expuse 
produse cu apreciabile proprietăți 
obținute de studenții de la Faculta-
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tea de tehnologie chimică a Institu
tului politehnic din București, pre
cum și unele soiuri productive de 
porumb, orz și soia create de tinerii 
de la Institutul agronomic „Nicolae 
Bălcescu" din Capitală. în expoziție 
figurează macheta unui hotel solar, 
al cărui proiect este semnat de stu
denții de la Institutul de arhitectură 
„Ion Mincu".

Toate aceste realizări reprezintă 
însă numai o parte din bogatul bilanț 
al cercetării științifice studențești din 
țara noastră, pe baza căreia, în anul 
1.981, au fost puse la dispoziția eco
nomiei naționale peste 450 de produse 
și aproape 500 de tehnologii noi sau 
modernizate.

Creația artistică ' este reprezentată 
printr.-o serie de lucrări valoroase, 

dintre lucrările 
sint

pe
O parte 
se. cum 
Înfățișează 
al partidului 
lor ‘ -.
tă de Cornelia lonescu-Drăgușin. sau 
picturile „Vizită pe șantierul tine
retului" de Marius David și „Por
tretul tovarășei Elena Ceaușescu", lu
crare semnată de Iacob Lazăr, e- 
vidențiază dragostea părintească a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
tovarășei Elena Ceaușescu față de 
tinerii țării, grija permanentă pen
tru împlinirea marilor idealuri ale 
tinerei generații.

Tema muncii se regăsește In mul
te dintre lucrările de pictură și gra
fică expuse, printre acestea remar- 
cindu-se cele semnate de Adrian 
Dumitrache — „Ani lumină" și „20 
de ani de agricultură socialistă", „E- 
roism cotidian" și „Energeticianul", 
semnate de Georgeta Boruzs.

Pe mari panouri este oglindită, 
prin cifre sintetice, amploarea parti
cipării tineretului la activitatea cul- 
tural-artistică. Ilustrativ in acest sens 
este faptul că la etapa de masă a 
Festivalului național „Cintarea 
României”, ediția 1979—1981,
fost antrenate aproape 22 000 
formații artistice ale tineretului.

Sînt relevate faptele de muncă 
deosebite consemnate în cadrul ma
rii întreceri uteciste „Tineretul — 
factor activ in realizarea obiective
lor deceniului științei, tehnicii, ca
lității și eficienței", care a antrenat 
peste 2.2 milioane tineri. Sint, de 
asemenea, înfățișate succesele obți
nute anul trecut de tineri pe cele 
270 de șantiere naționale, județene 
și locale, precum și în cadrul ac
țiunilor de muncă patriotică, lucră
rile efectuate fiind evaluate la 10 
miliarde lei.

Pe parcursul vizitei, secretarul ge
neral al partidului i-a felicitat căl
duros pe tinerii creatori 
tivitatea bogată cu care 
pinat acest moment 
urindu-le noi succese în 
Învățătură, în Întreaga lor activitate.

mare'ă frescă ce-t' 
sectetârul generăl 

______  în mijlocul tineri- 
și copiilor, . țesătură. executa-

au 
de

pentru ac- 
au întîm- 
aniversar, 
muncă, la

—

adresata tovarășului Nicolae Ceaușescu
de către Comitetul Central al Uniunii Tineretului

Comunist și Consiliul Uniunii Asociațiilor
Studenților Comuniști din Romania

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Intr-o deplină unitate de voință și sentimente, 

tînăra generație a României socialiste dă glas 
acum, cu prilejul aniversării a 60 de ani de ia 
crearea Uniunii Tineretului Comunist și a 25 de 
ani de la inființarea Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din România, dragostei nețărmu
rite și profundei recunoștințe față de .Partidul 
Comunist Român, față de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar general, cea 
mai ilustră personalitate a istoriei revoluționare 
a poporului român, prieten drag și apropiat al 
tineretului, odată cu expresia hotărîrii nestră
mutate de a face totul pentru a fi la înălțimea 
imperativelor istorice ale epocii pe care o trăim, 
pentru a duce mai departe 
de luptă ale poporului, ale 
comunist.

Magistrala expunere rostită 
la Adunarea festivă consacrată aniversării a 60 
ae ani de la crearea Uniunii Tineretului Comu
nist și a 25 de ani de la înființarea Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști din România, 
document de însemnătate excepțională pentru 
munca organizațiilor noastre revoluționare, jalo
nează cu clarviziune și fundamentează în mod 
strălucit programul activității viitoare a tinerei 
generații a României socialiste, va exercita o 
puternică inriurire asupra angajării și mai ho- 
tărîte a tuturor tinerilor, fără deosebire de na
ționalitate, în vasta operă de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și înainta
re a patriei spre comunism,

Exprimind cele mai înalte sentimente de dra
goste și admirație față de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
atașamentul profund față de partid și față de 
popor, vă încredințăm de hotărîrea fermă a oa
menilor tineri ai țării, a organizațiilor lor revo
luționare de a munci fără preget, împreună cu 
întregul popor, sub conducerea gloriosului nos
tru partid, pentru înfăptuirea exemplară a gran
dioaselor programe de dezvoltare multilaterală, 
economică și socială a patriei socialiste, pentru 
făurirea destinului comunist al României.

Pentru Uniunea Tineretului Comunist și pentru 
Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din 
România, pentru întregul tineret al patriei con
stituie cel mai înalt titlu de mîndrie faptul că 
istoria luptei revoluționare a uteciștilor,. istoria 
organizațiilor noastre comuniste este indisolubil 
legată de pilduitoarea dumneavoastră activitate, 
a comunistului de omenie care din cea mai fra
gedă tinerețe s-a identificat cu aspirațiile fun
damentale ale poporului muncitor, s-a integrat 
cu întreaga sa ființă în focul marilor bătălii 
organizate și c^iuse de partid frentru liberta
te și demnitate rmnană, pentru zdrobirea fascis
mului și înfăptuirea actului istoric al revoluției 
de eliberare socială și națională antifasciste și 
antiimperialiste, și-a pus marile scffe calități de 
încercat conducător revoluționar în slujba operei 
de făurire a României noi, a României indepen
dente, viibere, demne, prospere. Impunătorul 
exemplu al prodigioasei dumneavoastră activi
tăți revoluționare, cutezanța, clarviziunea, dă
ruirea pentru cea mai nobilă cauză a oamenilor 
muncii — libertatea, demnitatea umană - a do- 
bindit pentru tînăra generație a României so
cialiste forța iradiantă pe care o exercită numai 
marile personalități istorice, eroii luptelor pentru 
împlinirea omului.

In aceste momente sărbătorești, cînd rememo
răm cu profund respect împlinirea a șase dece
nii de la crearea organizației revoluționare de 
tineret, îngăduiți-ne, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, să exprimăm din 
adincul inimilor noastre profunda satisfacție, 
înalta mîndrie patriotică a tuturor tinerilor țării 
de a fi contemporanii celei mai fertile epoci din 
istoria multimilenară a României, epoca inau
gurată de cel de-al IX-lea Congres al partidului,

tradițiile glorioase 
partidului nostru

de dumneavoastră

epocâ purtind pecetea inconfundabilă a gîndirii 
dumneavoastră cutezătoare, a neobositei dum
neavoastră activități pentru înfăptuirea unei 
opere de o anvergură fără precedent - dez
voltarea impetuoasă, multilaterală a economiei, 
înflorirea culturii, înălțarea marelui edificiu oi 
democrației socialiste românești, afirmarea in 
întreaga viață socială a celor , mai înaintate 
principii de muncă și viață, principiile eticii și 
echității- socialiste, făurirea temeiurilor viitorului 
strălucit al țării. Pentru noi, pentru generația 
care compune astăzi organizația revoluționară 
de tineret, nu există un mai înalt titlu de mîn- 
drie decît acela că sîntem „generația Ceaușescu”.

Noi, milioanele de tineri ai patriei, vă încre
dințăm de hotărîrea noastră de nezdruncinat 
de a face totul ca, urmînd minunatul dumnea
voastră exemplu de muncă și viață comunistă, 
orientările programatice cuprinse în magistrala 
dumneavoastră cuvîntare rostită cu prilejul adu
nării festive, activitatea noastră de zi cu zi, în 
întreprinderi, pe ogoare, pe șantiere, în școli și 
facultăți, să constituie proba supremă a conștiin
ței noastre revoluționare, patriotice, a voinței 
noastre neabătute de a pune întreaga noastră 
energie și capacitate creatoare, puterea de mun
că și entuziasmul tineresc în slujba propășirii 
neîncetate a patriei socialiste.

Integrați in marea familie a eroicei noastre 
clase muncitoare, tinerii din industrie, din trans
porturi și construcții, conștienți de răspunderile 
deosebit de importante ce le revin în dezvol
tarea intensivă a economiei socialiste, in spo
rirea eficienței și calității întregii activități din 
acest sector, angajați in întrecerea utecistă „Ti
neretul — factor activ în îndeplinirea obiectivelor 
deceniului științei, tehnicii, calității și eficienței”, 
parte integrantă a marii întreceri socialiste, sint 
hotărîți să muncească mai mult, mai bine, pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor de pian, creș
terea productivității muncii, gospodărirea Judi
cioasă a materiilor prime, materialelor și ener
giei, pentru înfăptuirea ia cei mai înaîți para
metri a obiectivelor cuprinse In planul pe acest 
an, în planul cincinal,

Tînăra generație a satelor, alături de ceilalți 
oameni ai muncii din agricultura socialistă, ra
mură de bază a economiei naționale, urmind 
vibrantele dumneavoastră chemări adresate cu 
prilejul adunării festive, își va intensifica efor
turile, se va angăja cu profundă responsabili
tate patriotică în realizarea obiectivelor înfăp
tuirii unei adevărate revoluții în agricultură, 
muncind cu energie pentru creșterea producției 
agricole, vegetale și animale, ridicarea gradului 
de mecanizare și chimizare, îndeplinirea progra
mului de îmbunătățiri funciare, se va integra cu 
toate forțele in vasta activitate de ridicare con
tinuă a gradului de civilizație a satului româ
nesc contemporan, la înălțimea resurselor și ce
rințelor actualei etape de dezvoltare a patriei 
noastre socialiste.

Formarea unei atitudini înaintate față de mun
că, față de învățătură, obiectiv fundamental al 
activității organizațiilor noastre revoluționare, va 
constitui și în viitor sensul esențial al muncii 
noastre. Vom acționa cu hotărîre sporită pentru 
dezvoltarea preocupărilor șl interesului tinerei 
generații față de asimilarea celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii, a tot ceea ce a 
produs mai de preț geniul uman pentru lărgirea 
orizontului de cultură al tinerei generații, pentru 
afirmarea și punerea in valoare, la un nivel su
perior, a aptitudinilor și capacităților creatoare 
ale tinerei generații. Pe baza indicațiilor și orien
tărilor dumneavoastră, mult iubite și stimate to
varășe secretar general, organizațiile U.T.C. din 
școli și asociațiile studenților comuniști vor pune 
în centrul întregii lor activități pregătirea temei
nică pentru muncă șl viață a elevilor și studen
ților, formarea lor ca muncitori și specialiști cu
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o solidă pregătire profesională, cu înaltă ținută 
politică și morală, vor acționa cu fermitate pen
tru transformarea școlii românești într-un puter
nic focar de invățămînt, producție și cercetare 
științifică, de promovare o progresului, științei și 
tehnicii la nivelul cerințelor societății contempo
rane.

Vom acționa cu hotărîre pentru a dezvolta 
activitatea de muncă patriotică a tineretului, 
pentru, a continua și îmbogăți nobila tradiție a 
muncii pentru țară, pentru a spori contribuția 
tinerei generații la realizarea marilor obiective 
ale dezvoltării economico-sociale a patriei. Vom 
face totul pentru ca fiecare șantier al tineretului 
să devină un adevărat amfiteatru al muncii, al 
afirmării puternice a romantismului nostru revo
luționar, pentru a ne situa la înălțimea marilor 
îndatoriri patriotice ce ne revin, a încrederii ce 
este acordată tinerei generații în grandioasa 
operă de făurire a socialismului și comunismului 
pe pămîntul României.

Urmînd neabătut spiritul revoluționar imprimat 
cu consecvență de dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, vom face din în
treaga activitate a Uniunii Tineretului Comunist 
și Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din 
România cadrul de formare în rîndul tinerilor a 
trăsăturilor înaintate ale omului nou, 'purtător al 
celor mai înalte virtuți sociale și politice, vom 
face totul pentru a dezvolta dragostea tinerei 
generații față de partid, față de tradițiile glo
rioase de luptă ale poporului român, ale comu
niștilor, față de patria noastră socialistă, de 
grandioasele realizări ale anilor socialismului, ne 
vom pregăti neîncetat să fim gata de a apăra 
în orice împrejurare, cu orice preț, marile 
cuceriri revoluționare ale poporului, libertatea, 
Independența și suveranitatea Republicii Socia
liste România.

Sîntem mindrl, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de faptul că, prin neobosita și pro
digioasa dumneavoastră activitate, România so
cialistă se bucură astăzi de un prestigiu fără 
precedent pe toate meridianele planetei, că • 
politică externă a partidului și statului nostru, al ț 
cărei strălucit arhitect sînteți dumneavoastră, a 
impus definitiv în conștiința contemporaneității, 
în analele istoriei relațiilor internaționale, exem
plul impresionant al promovării consecvente a 
principiilor respectării independenței și suverani
tății naționale, egalității în drepturi, neameste
cului în treburile interne, destinderii și colaboră
rii, ale respectării dreptului socru al fiecărui 
popor de a-și făuri viitorul așa cum îl dorește.

Ingăduiți-ne să vă asigurăm din adincul ființei 
noastre, în acest moment solemn, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că pentru 
noi, oamenii tineri ai României socialiste 
români, maghiari, germani și de alte naționali
tăți - suprema datorie est^aceea ca, urmînd 
neabătut înaltul dumneavoastră exemplu de 
revoluționar și comunist de omenie, să slujim cu 
întreaga noastră energie și capacitate de muncă 
poporul și partidul, cauza socialismului și comu
nismului, a progresului și păcii în lume. Vă 
încredințăm încă o dată la această emoționantă 
aniversare, mult iubite tovarășe secretar general, 
că vom face totul pentru ca în întreaga activitate 
a organizațiilor noastre revoluționare să pulseze 
cu tărie spiritul viu al tinereții veșnice, că vom 
munci fără preget, așa cum ne-ați îndemnat 
dumneavoastră, cel mai iubit și apropiat prieten 
și îndrumător al tineretului, să ducem mai 
departe flacăra conștiinței revoluționare, să fim 
demni de încrederea pe care ne-o acordați, să 
răspundem prin fapte pe măsura grijii și aten
ției cu care ne înconjurați, să punem întreaga 
noastră viață în slujba propășirii națiunii noastre, 
pentru ca România să urce glorioasă spre culmile 
socialismului și comunismului.

CONSILIUL UNIUNII ASOCIAȚIILOR 
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ANIVERSAREA A 60 DE ANI DE IA CREAREA UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
.1 A 25 DE AM DE EA ÎNFIINȚAREA UNIUNII ASOCIAȚIILOR STUDENȚ ILOR COMCNIȘTI DIN ROMÂNIA

Adunarea
Intr-o atmosferă vibrantă, de pu

ternică efuziune tinerească, în pre
zenta tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a tovară
șei Elena Ceaușescu, vineri după- 
amiază, la Palatul sporturilor și cul
turii din Capitală, a avut loc adu
narea solemnă consacrată aniver
sării a 60 de ani de la crearea Uni
unii Tineretului Comunist 'și a 25 
de ani de la înființarea Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România. Moment cu profundă 
rezonanță în viața întregului nostru 
popor, aniversarea prilejuiește 
cinstirea tradițiilor de luptă revolu
ționară, desfășurată cu abnegație 
și eroism de tineret, sub steagul 
partidului, alături de clasa munci
toare, de celelalte forțe democratice 
și progresiste ale națiunii.

. Participarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu la acest important eve
niment din viata tineretului eviden
țiază, o dată mai mult, grija părin
tească cu care partidul, secretarul 
său general Înconjoară astăzi tinăra 
generație. De aceea, recunoscători 
din adincul inimilor lor, mii și mii 
de tineri și copii i-au întîmpinat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe to
varășa Elena Ceaușescu cu deose
bit entuziasm, cu nestăvilită bucu
rie, cu sentimente de înaltă stimă 
și prețuire, de la sosirea în Parcul 
tineretului. Numeroși muncitori, 
brigadieri, studenți, elevi, pionieri 
și șoimi ai patriei purtau cu mîndrie 
drapelele partidului și statului, por
tretul tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
eșarfe roșii șl tricolore, flori. Urări 
scumpe întregii noastre națiuni 
sînt scandate cu putere din mii de 
piepturi în cinstea partidului, a se
cretarului său general : „Ceaușescu— 
F.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul, ti
neretul viitorul !“, „Ceaușescu — 
România ocrotesc copilăria !“.

Grupuri de brigadieri au adus cu 
ei pancarte cu numele șantierelor 
naționale ale tineretului : Canalul 
Dunărea-Marea Neagră, Porțile de 
Fier II, Combinatul minier Rovinari 
și altele — locuri m care elanul, 
abnegația și romantismul revoluțio
nar ale tinerei generații au înscris 
remarcabile fapte de muncă in cartea 
de onoare a efortului depus de în
tregul nostru popor pentru înfăp
tuirea marilor obiective stabilite de 
Congresul al XII-lea al partidului.

La sosire pe esplanada din fața 
sălii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt în- 
tîmpinați de tovarășii Pantelimon 
Găvănescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului, Tudor Mohora, secretar 
al C.C. al U.T.C., președintele Uniu
nii Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România, Nicu Ceaușescu, secre
tar al C.C. al U.T.C., Mihai Hîrjău, 
Secretar al C.C. al U.T.C., președin
tele Consiliului Național al Organi
zației Pionierilor.

Intrarea in sală a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului este 
marcată cu puternice urale și ovații. 
Cei prezenți scandează minute în 
șir „Ceaușescu—P.C.R.'", „Ceaușescu 
și poporul !“, „Din adincul Inimii, 
Ceaușescu — tinerii !“, „Ceaușescu — 
pace !“.

Sala Palatului sporturilor șl cul
turii este împodobită sărbătorește. 
Deasupra tribunei oficiale se află 
portretul conducătorului iubit al 
partidului și statului, sub care este 
înscrisă urarea : „Trăiască Partidul 
Comunist Român, in frunte cu secre
tarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu".

Pe două mari pancarte sînt înscri
se cele două evenimente : 60 de ani 
de la crearea Uniunii Tineretului 
Comunist ; 25 de ani de la înfiin
țarea Uniunii Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din România.

în sală domnește o atmosferă în
suflețită, tinerească, specifică mari
lor sărbători ale poporului nostru.

In prezidiul adunării iau loc tova
rășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Ilie 
Verdeț, Iosif Banc, Emil Bobu, Vir
gil Cazacu, Lina Ciobanu, Ion Co- 
man, Nicolae Constantin, Constantin 
Dăscălescu, Ion Dincă, Janos Faze- 
kas, Ludovic Fazekas, Cornelia Fili- 
paș. Petre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană. 
Ion Pățan, Dumitru Popescu. Gbeor- 
ghe Radulescu. Aneta Spornic, Ște
fan Voitec. Ștefan Andrei, Petru 
Enache, Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Suzana Gâdea, Ana Mureșan, Elena 
Nac, Constantin Olteanu. Marin 
Rădoi, Ion Ursu, Richard Winter, 
Marin Enache.

Din prezidiu fac parte, de aseme
nea, tovarășii Manea Mănescu, Ion 
Popescu-Puțuri, Neagu Andrei. Ofe- 
lîa Manole, Stela Moghioroș, Mihail 
Cruceanu. veterani ai mișcării co
muniste de tineret, Pantelimon Gă
vănescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului. Tudor Mohora, președin
tele Consiliului U.A.S.C.R., Vasile 
Bontaș, Nicu Ceaușescu, Poliana 
Cristescu, Ana Ferencz, Ioana Lăn- 
crăjan, secretari ai C.C. al U.T.C., 
Rodica Bujor. Magdalena Kiss, Du
mitru Nae, Liviu Zetu, vicepreședinți 
ai Consiliului U.A.S.C.R., Mihai Hir
jău, președintele Consiliului Națio
nal al Organizației Pionierilor, pre
cum și alți membri ai conducerii or
ganizațiilor de tineret, tineri munci
tori, țărani, intelectuali, studenți, 
elevi și pionieri.

Sint prezenți în sală membri al 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, membri de partid 
cu stagiu din ilegalitate, conducători 
de instituții centrale, organizații de 
masă și obștești, generali și ofițeri, 
activiști de partid și de stat, oameni 
ai muncii, studenți și elevi bucu- 
resteni.

In rîndul asistenței se aflau șefi 
de misiuni diplomatice acreditați in 
țara noastră, alți membri ai corpu
lui diplomatic, ziariști străini.

în deschiderea adunării se into
nează Imnul de Stat al Republicii 
Socialiste România. în sală sint adu
se drapelele partidului și țării, ale 
Uniunii Tineretului Comunist și 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România.

Luind cuvintul, primul secretar al 
C.C. al U.T.C. a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Dînd expresie celor mal alese gîn- 

duri și sentimente de dragoste și re
cunoștință ale tinerei generații față

solemnă din
de Partidul Comunist Român, față 
de dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, 
conducător strălucit și încercat al 
partidului și poporului nostru, vă rog 
să-mi îngăduiți ca, în numele parti- 
cipanților la această adunare festivă, 
al tuturor tinerilor patriei, să exprim 
cu adincă emoție și bucurie nemăr
ginită mulțumirile noastre fierbinți 
pentru prezența în mijlocul nostru a 
celui mai iubit fiu al poporului ro
mân, personalitate proeminentă a 
lumii contemporane, prietenul și în
drumătorul apropiat al tineretului, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cu profund respect șl deosebită 
recunoștință exprimăm mulțumirile 
noastre pentru prezența la jubileul 
organizațiilor revoluționare ale tine
retului a tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu, mili
tant de frunte al partidului nostru, 
eminent om politic și savant de 
renume mondial.

Salutăm cu respect prezența la a- 
ceastă festivitate a tovarășilor din 
conducerea partidului și statului 
nostru, a unor activiști cu stagiu din 
ilegalitate ai partidului și Uniunii 
Tineretului Comunist, a reprezentan
ților ministerelor și organelor cen
trale, ai organizațiilor de masă și 
obștești.

Salutăm prezența la adunarea 
noastră festivă a reprezentanților 
misiunilor diplomatice acreditate la 
București.

împlinirea a șase decenii de la 
crearea Uniunii Tineretului Comu
nist și a unui sfert de veac de la 
înființarea Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România — 
momente cu semnificație majoră în 
dezvoltarea și evoluția mișcării re
voluționare, progresiste și democra
tice a tineretului din patria noas
tră — se constituie Intr-un fericit 
prilej de omagiere a tradițiilor glo
rioase de luptă ale mișcării comunis
te și muncitorești din care au izvorit 
și de a cărei eroică istorie organiza
țiile noastre revoluționare sint in
disolubil legate, acțlonind neabătut 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român pentru împlinirea celor mai 
înalte aspirații și idealuri ale po
porului nostru, pentru devenirea co
munistă a țării.

La aniversarea gloriosului jubileu 
al tineretului patriei, exprimînd pro
funda gratitudine și recunoștință 
pentru minunatele condiții de mun
că și viață, tineretul patriei, urmind 
fără preget înaltul dumneavoastră 
exemplu, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. de neobosit revo
luționar și patriot înflăcărat, de 
luptător neînfricat pentru binele și 
fericirea poporului român, este ferm 
hotărît de a acționa cu toate forțele 
pentru viitorul demn și luminos al 
națiunii noastre socialiste, așa cum 
previzionați dumneavoastră, mult iu
bite ?i stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

în continuare se dă citire decrete
lor prezidențiale prin care se 
conferă Uniunii Tineretului Comu
nist — pentru contribuția adusă la 
lupta pentru eliberare națională și so
cială, la făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră, la formarea și educarea co
munistă, revoluționară, prin muncă și 
pentru muncă, a tinerei generații din 
Republica Socialistă România — ti
tlul de „Erou al Muncii Socialiste", 
iar Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România — pentru 
contribuția adusă la înfăptuirea po
liticii partidului și statului de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate în patria noastră, la 
educarea comunistă și pregătirea te
meinică pentru muncă și viață a 
studenților — Ordinul „23 August" 
clasa I.

Urmează un moment solemn — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. prinde 
înaltele distincții pe faldurile pur
purii ale steagurilor Uniunii Tine
retului Comunist ți U.A.S.C.R.

întreaga asistență, în picioare, 
aplaudă cu însuflețire, ovaționează 
îndelung, scandează numele partidu
lui și al secretarului său general..

Dînd glas acestor înălțătoare gln- 
duri ale tinerei generații a patriei, 
a luat cuvintul Pantelimon Găvănes
cu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele tinere
tului.

Mult Iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
Stimați tovarăși,
în aceste momente emoționante, 

dînd glas sentimentelor și gindurilor 
de profundă mindrie patriotică și 
fierbinte recunoștință pe care tine
rii patriei, organizațiile lor comunis
te, revoluționare le nutresc față de 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit 
fiu al națiunii, apropiat îndrumător 
și prieten de nădejde al tinerei ge
nerații, vă rugăm sâ ne îngăduiți să 
vă adresăm mulțumirile noastre fier
binți pentru înalta distincție confe
rită Uniunii Tineretului Comunist.

Onoarea ce s-a acordat Uniunii Ti
neretului Comunist de a fi deco
rată cu titlul de „Erou al Muncii So
cialiste" înnobilează cele șase decenii 
de luptă și muncă entuziastă, crea
toare a tineretului român, constituie 
o apreciere deosebită a prezenței ac
tive a organizației noastre revolu
ționare In tdate marile bătălii ale 
clasei muncitoare, ale poporului, 
pentru realizarea aspirațiilor vitale 
de libertate, dreptate, independență, 
pace, democrație și progres, pentru 
înfăptuirea revoluției de eliberare 
socială șl națională, antifascistă și 
antiimperialistă șl trecerea la con
struirea socialismului în patria noas
tră.

înalta distincție ne determină, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să muncim mai 
mult și mai bine, să facem totul 
pentru a ne afla permanent, așa cum 
ne cereți dumneavoastră, în primele 
rinduri ale eroicelor eforturi crea
toare ale clasei muncitoare, ale în
tregului nostru popor pentru făuri
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea patriei spre 
comunism.

Jubileul organizației revoluționare 
de tineret a oferit un minunat prilej 
pentru evocarea tradițiilor glorioase 
de luptă ale Partidului Comunist 
Român, o nouă reafirmare a anga
jamentului unanim al tinerilor pa
triei, fără deosebire de naționalitate, 
de a participa activ și constructiv la 
înfăptuirea istoricelor hotărîrl ale 
Congresului al XII-lea al partidului.

întreaga istorie a Uniunii Tinere-

Capitală
tului Comunist, de la crearea sa In 
martie 1922, este indisolubil legată 
de conducerea și îndrumarea nemij
locită de către Partidul Comunist 
Român.

Tineretul de azi al patriei evocă 
tn acest moment solemn, cu profund 
respect, exemplele de Înălțător pa
triotism, de pilduitor devotament 
fată de cauza partidului, dovedite de 
comuniști in anii grei ai ilegalității, 
ai luptei împotriva asupririi și ne
dreptății, împotriva fascismului și 
războiului.

Tineretul de astăzi privește cu pro
fundă admirație către minunatul 
exemplu de atașament patriotic și 
avint revoluționar pe care l-au în
scris în noua istorie a țării genera
țiile tinere ce ne-au premers, cei 
care azi, aflațl la maturitate și de
plină împlinire, acționează cu nestră
mutate convingeri comuniste ca tot 
ceea ce s-a clădit temeinic de-a lun
gul deceniilor să se consolideze pe 
măsura elanului revoluționar și cli
matului creator, democratic, instau
rat in țara noastră în anii ce au ur
mat Congresului al IX-lea al Parti
dului Comunist Român, de cind, 
dumneavoastră, mult iubite șt sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă 
aflați în fruntea partidului și națiu
nii noastre socialiste.

Dind expresie convingerilor șl sen
timentelor milioanelor și milioanelor 
de tineri ai țării, îngăduiți-ne să ne 
exprimăm acum, în acest moment 
solemn, mîndria și gratitudinea noas
tră că, de-a lungul întregii sale exis
tențe, Uniunea Tineretului Comunist 
a găsit în Partidul Comunist Român 

La sosire, pe esplanada Palatului sporturilor și culturii

sursa permanentă a clarviziunii ac
țiunilor sale, capacitatea de a învinge 
orice fel de greutăți și a înainta 
neabătut spre țelul propus.

Pentru Uniunea Tineretului Comu
nist, pentru toți tinerii României so
cialiste constituie un titlu de ne
țărmurită cinste faptul că istoria 
mișcării revoluționare și democra
tice de tineret este legată indisolubil 
— în momentele ei hotărîtoare — de 
numele, viața și activitatea dumnea
voastră, mult iubite și, stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. Biogra
fia militantă a Uniunii Tine
retului Comunist ,a încorporat ea 
valori esențiale, nepieritoare, tine
rețea dumneavoastră revoluționară, 
conștiința datoriei față de partid și 
popor de care în nenumărate mo
mente ale luptei ați dat dovadă, 
devotamentul cu care de aproape 
cinci decanii — deceniile unor mari 
opțiuni revoluționare — slujiți cauza 
scumpă a clasei muncitoare, a 
triumfului socialismului pe pămîn
tul patriei.

Sînt temeiuri de adîncă satisfacție 
și mindrie pentru toți tinerii patriei 
să știe că istoria de șase decenii a 
Uniunii Tineretului Comunist în
scrie la loc de cinste, in pagi
nile sale, viguroasa dumneavoastră 
participare la lupta pentru drep
tate, pentru socialism, în ani de 
grea încercare, curajul comunist în 
fața teroarei, amenințărilor, priva
țiunilor celor mai cumplite din pe
rioada ilegalității, abnegația și dă
ruirea, spiritul revoluționar de o 
mare forță și rară capacitate orga
nizatorică pe care le-ați pus in 
slujba desfășurării unor mari și is
torice bătălii ale clasei muncitoare, 
a luptei eroice pentru realizarea 
idealurilor de veacuri ale poporului 
român.

Tinăra generație a patriei aduce 
acum, în aceste momente solemne, 
un profund omagiu bogatei activi
tăți ■ pe care ați desfășurat-o 
dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
in fruntea organizației comuniste 
de tineret, purtind sus și neînfricat, 
cu abnegație și curaj, flacăra luptei 
revoluționare împotriva dominației 
și nedreptății, pentru o viață liberă 
și demnă. Intrarea din fragedă ti
nerețe in mișcarea comunistă, 
participarea la pregătirea și organi
zarea unor ample acțiuni militante, 
cum a fost marea demonstrație 
antifascistă și antirăzboinică de la 
1 Mai 1939, contribuția hotărîtoare 
adusă la reorganizarea Uniunii Ti
neretului Comunist, activitatea deo
sebită in calitate de secretar gene
ral al Uniunii Tineretului Comunist 
— sînt doar cîteva momente memo
rabile ale vieții și activității 
dumneavoastră exemplare, consec
vent revoluționare, înscrise cu li
tere de aur în bogata istorie a tine
retului din patria noastră.

Tineretul vă este, de asemenea, 
profund recunoscător pentru tinere
țea, vigoarea și clarviziunea revo
luționară cu care, mult iubite to
varășe secretar general, fiind in 
fruntea partidului și a țării, îndru
mați și azi pașii tinerei generații, 
chemînd-o prin mobilizatoare în
demnuri la o integrare tot mal ac
tivă și eficientă în eforturile crea
toare ale întregului popor, consa- 

erate prezentului ți viitorului lumi
nos al patriei.

Este o deosebită cinste pentru ti
neretul patriei de a releva la a- 
ceastă importantă aniversare, cu 
profund respect și recunoștință, via
ța și activitatea dumneavoastră re
voluționară, mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu, militant de seamă 
al partidului nostru, care intrind încă 
din anii cei mai tineri in mișcarea 
comunistă, alături de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ați participat cu 
abnegație și curaj in primele rîn- 
duri ale luptei revoluționare împo
triva asupririi, pentru o viață libe
ră și demnă. în aceste momente 
solemne vă aducem, din partea ti
nerei generații, un călduros omagiu, 
mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, pentru activitatea stră
lucită pe care o desfășurați, ca emi
nent om politic și savant de renume 
mondial, care vă preocupați cu e- 
nergie și devotament de dezvoltarea 
impetuoasă a științei, învățămîntu- 
lui și culturii românești, vegheați cu 
dragoste și căldură părintească la 
prezentul fericit al copiilor și ti
nerilor din patria noastră.

Stimați tovarăși,
în acest moment aniversar, orga

nizația noastră revoluționară repre
zintă un puternic detașament de pes
te 3,2 milioane de uteciști — munci
tori, țărani, elevi, studenți, militari, 
intelectuali — care, într-o deplină u- 
nitate de gind, voință și acțiune, fac 
dovada angajării lor plenare și e- 
fective in înfăptuirea însuflețitoare- 
lor programe de edificare socialistă 
a patriei. ■

în centrul întregii sale activități, 
Uniunea Tineretului Comunist si

tuează educarea prin muncă și pen
tru muncă, formarea comunistă, re
voluționară a tinerei generații, 
militind cu hotărî re pentru partici
parea tot mai activă a tinerilor la 
munca eroică desfășurată de poporul 
român pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Avînd exemplul y vieții și muncii 
dumneavoastră, sîntem pe deplin 
conștienți că numai și numai faptele 
reprezintă proba autentică a calității 
de tinăr revoluționar și ne exprimăm 
și cu acest prilej hotărîrea să depu
nem toate eforturile pentru dezvol
tarea continuă a patriei, pentru în
deplinirea cu succes a obiectivelor 
deceniului științei, tehnicii, calității 
și eficientei.

Continuind glorioasele tradiții și 
urmind exemplul strălucit al comu
niștilor, Uniunea Tineretului Comu
nist se angajează să acționeze, și in 
viitor, cu fermitate pentru formarea 
și consolidarea profilului moral-poli
tic Înaintat al tinerei generații, pen
tru afirmarea tot mai puternică a de
votamentului nemărginit al tuturor ti
nerilor României socialiste — români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — față de cauza partidului 
și poporului, față de înflorirea con
tinuă a scumpei noastre patrii.

în spiritul prețioaselor dumnea
voastră indicații și îndemnuri, adre
sate cu repetate prilejuri organiza
țiilor de tineret, ne vom face un titlu 
de cinste, o permanentă sarcină de 
onoare din a sădi și dezvolta in con
știința tinerelor generații simțăminte
le de dragoste, prețuire și recunoș
tință față de trecutul de luptă al 
înaintașilor, al partidului nostru, 
față de istoria eroică a poporului 
nostru, făurită, prin vremuri, de toți 
cei care, uniți de aceleași înălțătoare 
idealuri patriotice, sub tricolorul 
țării, au știut sâ pună întotdeauna 
mai presus de orice interesele su
preme ale patriei, libertatea și in
dependența ei, apărarea ființei na
ționale a poporului, să se dedice trup 
și suflet, cu nestrămutată voință con
tinuei și multilateralei desăvîrșiri is
torice a României.

In acest moment aniversar reafir
măm, cu toată ființa, atașamentul 
profund și unanim al tinerei genera
ții la întreaga politică externă prin
cipială și realistă a partidului și sta
tului nostru, rod nemijlocit al acti
vității dumneavoastră neobosite, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, consacrate solu
ționării echitabile și trainice, In in
teresul popoarelor, al tineretului, a 
problemelor vitale ale epocii contem
porane, statornicirii în viața inter
națională a unor relații profund u- 
maniste, democratice.

Punînd mereu mai bine in valoare 
forța unității de neclintit a tineretu
lui, asemenea întregului popor, în ju
rul partidului, al dumneavoastră, 
mult iubite șl stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, vă asigurăm că 
vom face totul ca prin entuziasmul 
creator, pasiunea și dăruirea revolu
ționară specifice virstei noastre tine
rești să fim demni de epoca istorică 
in care trăim, ca și de viitorul comu
nist al țării, prefigurat cu strălucire 
de dumneavoastră, de documentele 
mobilizatoare ale partidului și sta
tului nostru.

Ca organizație revoluționară, bucu- 

rlndu-ne de încredere deosebită din 
partea partidului, a societății noastre, 
vom fi tot mai exigenți față de pro
pria noastră activitate, vom Înlătura 
cu toată fermitatea din viața și mun
ca colectivelor de tineri atitudinile 
de automulțumire, neajunsurile și 
manifestările unor tineri care nu 
concordă cu valorile civice și morale 
înaintate ale societății noastre.

Vom acționa cu și mai multă con
secvență pentru promovarea, în toate 
organizațiile U.T.C., a spiritului mi
litant, revoluționar, a atitudinii fer
me, combative față de deficiențe, 
astfel îneît întreaga muncă și viață 
a tinerilor să se înscrie sub semnul 
angajării sociale, al principialității și 
răspunderii comuniste.

Mult Iubite șl stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

In aceste momente solemne în care 
tinăra generație a patriei aniversează 
60 de ani de luptă revoluționară, des
fășurată sub conducerea și îndruma
rea părintească a Partidului Comu
nist Român, ne angajăm solemn in 
fața dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, a partidu
lui și poporului nostru, cărora vă da
torăm nețărmurita noastră recunoș
tință pentru anii luminoși pe care îi 
trăim, de a nu precupeți nici un efort 
în îndeplinirea exemplară, cu înalt 
simț de răspundere și dăruire pa
triotică, a marilor sarcini ce ne re
vin în opera de făurire a socialis
mului și comunismului pe pămîntul 
iubit al țării.

Mulțumindu-vă, încă o dată, din 
adincul inimilor noastre tinere, pen
tru înalta distincție acordată orga
nizației revoluționare a tineretului, 
vă asigurăm in mod solemn pe dum
neavoastră, mult iubite și stimate 

tovarășe Nicolae Ceaușescu, parti
dul și întregul popor, că ne vom 
aduce, tot mai activ, contribuția de 
conștiință și faptă, pe măsura în
crederii și grijii cu care sîntem 
înconjurați de societatea noastră, 
consacrindu-ne întreaga putere a 
gindului, a cutezanței și acțiunii 
creatoare cauzei Partidului Comu
nist Român, progresului multilateral 
pe drumul socialismului și comunis
mului, că vom sluji, prin munca și 
întreaga noastră viață, așa cum ne-o 
cere partidul, așa cum ne îndeam
nă conștiințele, minunata operă de 
înflorire și dezvoltare continuă a 
scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

A luat apoi cuvintul Tudor Mo
hora, secretar al C.C. al U.T.C., pre
ședintele Consiliului U.A.S.C.R.

Mult Iubite și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Vă rog să-mi îngăduiți să dau glas, 

de la această înaltă tribună, celor 
mai fierbinți sentimente de gratitu
dine ale întregii studențiml comu
niste din patria noastră pentru actul, 
cu profunde semnificații politice, al 
acordării înaltei distincții Ordinul 
„23 August" clasa I Uniunii Asociați
ilor Studenților Comuniști din Româ
nia, cu prilejul sărbătoririi a 25 de 
ani de la înființare. Această nouă 
dovadă a preocupării statornice a 
partidului și statului nostru față de 
tineret, a grijii părintești și a încre
derii pe care dumneavoastră perso
nal, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, le manifestați față de ti
năra generație universitară consti
tuie pentru toți studenții României 
socialiste un fericit prilej de a rea
firma hotărîrea noastră nestrămu
tată de a munci, de a ne pregăti te
meinic, de a face totul pentru a fi 
la înălțimea minunatelor condiții de 
viață și învățătură de care benefi
ciem.

înalta distincție pe care ne-ați a- 
cordat-o astăzi ne onorează și ne 
obligă, deopotrivă, să ne manifestăm 
cu și mai multă hotărîre în viitor ca 
o prezență activă în viața economi
că. socială și politică a țării, inte- 
grîndu-ne organic, cu întreaga ener
gie, cu entuziasm revoluționar, în 
eforturile întregii națiuni de înfăp
tuire a Programului partidului, a 
istoricelor hotărîri adoptate de cel 
de-al XII-lea Congres al P.C.R.

In aceste momente solemne, în 
numele tuturor studenților patriei — 
români, maghiari, germani și de alta 
naționalități — îngăduiți-ne să ex
primăm simțămintele de nețărmurită 
dragoste și înaltă stimă față de dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, omul care a intuit 
și trasat cu clarviziune drumul îna
intării ferme a României spre pro
gres prin învățămînt, știință și cul
tură, prin aplicarea a tot ce a creat 
mai valoros geniul uman, la noi și 
pretutindeni.

Sîntem mindri, mult iubite și 
Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să aparținem organizației comuniste 
de tineret care are privilegiul istoric 
de a rememora cele mai însemnate 
momente ale unei lupte revoluționare 
ce încorporează contribuția hotărî

toare, patriotismul Înflăcărat, cute
zanța și geniul politic ale omului 
care, din fragedă tinerețe, s-a iden
tificat cu cele mai inalte aspirații 
ale poporului, ale comuniștilor, ale 
celui care a imprimat spirit novator 
procesului istoric al făuririi societă
ții socialiste pe pămîntul patriei, băr
batul de stat prin care țara noastră 
și-a cucerit un prestigiu fără prece
dent in rîndul națiunilor lumii.

Ne îndeplinim o îndatorire de 
conștiință evocînd, și cu acest pri
lej, faptul că istoria celor 25 de ani 
de existență a organizației revolu
ționare a studenților, procesul con
tinuu de maturizare politică și or
ganizatorică. de implicare cu efici
ență sporită în exerqâarea manda
tului de înaltă răspundere încredin
țat de partid, rezultatele obținute in 
activitatea de educație comunistă, 
revoluționară, prin muncă și pentru 
muncă a studenților, creșterea con
tribuției asociațiilor studenților co
muniști la așezarea pe baze noi, mo
derne a procesului instructiv-educa- 
tiv sînt indisolubil legate de ideile 
cutezătoare, de activitatea dumnea
voastră neobosită, de indicațiile și 
orientările pe care le-ați formulat 
privind cadrul perfecționării școlii 
superioare românești, rolul sporit ce 
revine în acest context organizației 
noastre.

Activitatea studenților, a organiza
ției noastre a cunoscut In etapa celor 
mai profunde prefaceri înnoitoare, 
inaugurată de cel de-al IX-lea Con
gres al partidului, un suflu nou, de 
matură și hotărîtă angajare în mun
că pentru aplicarea concepției dum
neavoastră profund științifice, auten
tic revoluționare, stimate tovarășe 
secretar general, de integrare orga
nică a învățămîntului cu producția șl 
cercetarea, de formare comunistă 
pentru muncă și viață a tineretului 
universitar.

Vă raportăm In aceste momente 
de bilanț, mult iubite și stimate to
varășe secretar general, că organiza
ția noastră revoluționară, continua
toare a tradițiilor progresiste, demo
cratice ale mișcării studențești, se 
înfățișează ca un detașament devo
tat cauzei socialismului și comunis
mului, hotărit să contribuie tot mai 
activ la înfăptuirea politicii parti
dului in domeniul învățămîntului, al 
formării conștiinței revoluționare a 
tinerei generații universitare.

Pentru studențimea comunistă a 
patriei, pentru școala superioară ro
mânească, prodigioasa activitate a 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, savant de renume 
mondial, reprezintă un luminos 
exemplu, Un Îndemn de a ne consa
cra cu și mai multă hotărîre întrea
ga noastră activitate însușirii celor 
mai noi cuceriri ale științei șl teh
nicii, sporirii permanente a contri
buției noastre la dezvoltareâ științei 
românești.

Conștient! de sarcinile sporite ce 
ne revin din perspectiva înfăptuirii 
obiectivelor deceniului științei, teh
nicii, calității și eficientei, puternic 
mobilizați de răspunderile noi pe 
care Uniunea Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România le dobîn- 
dește odată cu înalta distincție pri
mită la acest moment aniversar, vă 
încredințăm că vom munci cu dăruire 
patriotică și pasiune revoluționară 
pentru a face, în orice împrejurare, 
dovada faptului că pentru noi, pen
tru organizația noastră comunistă, 
care numără astăzi peste 140 000 de 
membri, nu există datorie mai nobi
lă decît aceea de a sluji fără preget 
cauza partidului, a socialismului și 
comunismului pe pămîntul României. 
Ne angajăm in fața dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să vă urmăm 
neabătut înaltul exemplu de patriot 
revoluționar, de comunist de ome
nie, de luptător neînfricat pentru 
cele mai nobile Idealuri de pace și 
progres ale umanității, pentru a con
tribui cu întreaga noastră capacitate 
la transpunerea în viață a politicii 
interne și internaționale a partidului 
și statului nostru. Deplin conștienți 
că de calitatea muncii noastre, de 
modul în care ne vom integra ca 
specialiști în eforturile creatoare ale 
întregii națiuni pentru îndeplinirea 
obiectivelor social-economice depin
de însuși viitorul nostru, vă asigu
răm încă o dată, mult stimate to
varășe secretar general, că sîntem 
ferm hbtăriți să fim întotdeauna, așa 
cum ne-ați cerut-o dumneavoastră, 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
participanți activi împreună cu între
gul nostru popor la înfăptuirea gran
dioaselor obiective ale înălțării edi
ficiului măreț al socialismului in Re
publica Socialistă România.

Spectacol
După adunarea solemnă, in pre

zența tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, a ce
lorlalți tovarăși din conducerea parti
dului șl sfatului, a avut loc specta
colul omagial dedicat împlinirii a 60 
de ani de la crearea Uniunii Tinere
tului Comunist și a 25 de ani de la 
înființarea Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România.

Frumusețea, amploarea și puterea 
evocatoare a momentelor poetice, 
muzicale șl coregrafice, Înalta ți
nută artistică a întregii manifest 
țări au transformat spectacolul in
tr-un fierbinte omagiu adus de tinăra 
generație Partidului Comunist Român, 
in vibrantă mărturie a dragostei și 
recunoștinței pe care tineretul, în
treaga noastră națiune le poartă 
partidului, secretarului său general, 
pentru neobosita activitate consacra
tă dezvoltării necontenite a țării, 
sporirii bunăstării oamenilor muncii, 
creșterii prestigiului României socia
liste în lume.

Evocarea unor evenimente de 
profundă semnificație în istoria țării 
— crearea Partidului Comunist Român 
și apoi a Uniunii Tineretului Comu
nist — a fost subliniată printr-o 
succesiune de imagini emoționante 
ale dirzeniei, abnegației și curajului 
cu care tinerii comuniști — in rîndul 
cărora s-au remarcat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu — au înfruntat, în anii 
ilegalității, represiunea și teroarea 
regimului burghez. Sint reconstituite 
momente de neuitat din istoria nouă 
pe care poporul român și-a făurit-o 
după 23 August 1944, munca încordată 
pentru reconstrucție în care tinăra 
generație a țării s-a implicat cu en
tuziasm și dăruire.

în timp ce pe marele ecran din 
fundalul scenei se perindă secvențe 
cinematografice reprezentînd file din 
marea cronică a construcției socialis
te, aspecte din vizitele de lucru efec
tuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
tn diferite județe, din intilnirile șale 
cu tinerii, pe scenă se desfășoară.

Exprimînd dorința celor prezenți, 
în numele tuturor tinerilor pa
triei, primul secretar al C.C. al 
U.T.C. a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, rugă
mintea de a lua cuvintul la adu
narea solemnă.

întîmpinat cu deosebită căldură, 
cu cele mai puternice sentimente de 
dragoste, a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului, președintele republicii, a 
fost urmărită cu deosebit interes, cu 
deplină aprobare de participant!! la 
adunarea solemnă și, prin interme
diul televiziunii, de întregul nostru 
popor. în repetate rinduri, cuvîn
tarea a fost subliniată cu aplauza 
și urale.

Din mii de piepturi tinere izbuc
nesc, într-o impresionantă spontanei
tate, urări la adresa partidului șt a 
secretarului său general, a patriei și 
poporului.

Vibrantele îndemnuri adresate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu tinere
tului, întregului nostru popor de 
a-și mobiliza întreaga lor capacitate 
pentru propășirea continuă a patriei 
noastre socialiste, ca și mobilizatoa
rele chemări de a acționa cu toată 
fermitatea, alături de tineretul lu
mii, de toate forțele progresiste de 
pretutindeni, pentru apărarea păcii, 
au găsit un profund ecou în inimile 
tuturor celor prezenți, care și-au 
exprimat, prin repetate urale, hotă- 
rirea de a acționa cu toată ființa 
lor pentru victoria socialismului și 
comunismului în țara noastră, pentru 
triumful păcii și colaborării pe pă- 
mint.

Aprecierile șl îndemnurile adre
sate și cu acest prilej de secretarul 
general al partidului constituie o 
nouă și strălucită expresie a grijii 
cu care statul nostru socialist, per
sonal tovarășul Nicolae Ceaușescu 
înconjoară tinăra generație a țării. 
Ele reprezintă, in același timp, o 
înflăcărată chemare adresată tineri
lor — români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — pentru a fi 
la înălțimea încrederii de care se 
bucură din partea partidului, a în
tregului popor.

La încheierea cuvîntăril, pionieri 
și șoimi ai patriei, tineri și tinere 
s-au apropiat cu emoție șl dragoste 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
tovarășa Elena Ceaușescu, oferin- 
du-le buchete de flori.

Adunarea solemnă la sflrșit în
tr-o atmosferă entuziastă, cei pre
zent! ovaționînd cu putere pentru 
Partidul Comunist Român și secre
tarul său general.

Mulțumind tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru participarea la 
adunare, pentru cuvintele calde 
adresate tinerei generații, primul 
secretar al C.C. al U.T.C. a înmînat 
secretarului general al partidu
lui. președintele Republicii tex
tul angajamentului Uniunii Tinere
tului Comunist, Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști, al tinerei 
generații din patria noastră pentru 
înfăptuirea programului partidului, 
a orientărilor și indicațiilor date cu 
acest prilej.

La ieșirea din sala Palatului spor
turilor șl culturii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu șlnt întîmpinațl cu 
aceeași dragoste de miile de tineri 
aflați în Parcul tineretului. întregul 
parc, scăldat in lumina miilor de 
torțe, a focurilor de artificii, frea
mătă de urale și ovații.

Șoimi ai patriei, pionieri, tineri 
muncitori și studenți oferă flori to
varășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu, exprimîn- 
du-și, astfel, recunoștința fierbinte 
pentru condițiile de viață, de mun
că și de pregătire create tinerilor 
din patria noastră. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu răspund cu căldură, îi 
îmbrățișează cu dragoste părin
tească.

Impresionanta manifestare con
sacrată aniversării a 60 de ani de Ia 
crearea U.T.C. șl a 25 de ani de Ia 
înființarea U.A.S.C.R., s-a constituit 
intr-o vibrantă mărturie a unității 
tinerei generații, a întregului popor 
în jurul partidului, al secretarului 
său general, semn al încrederii 
neabătute a națiunii noastre în po
ntica promovată de Partidul Co
munist Român, al hotărîri! tineretu
lui, a tuturor oamenilor muncii din 
patria noastră de a munci fără pre
get, de a-și aduce întreaga lor cdn- 
tribuție Ia înflorirea continuă a 
României socialiste.

omagial
pe fond muzical, un remarcabil mo
ment coregrafic intitulat semnifica
tiv „Statornică iubire", prin care se 
dă expresie artistică sentimentelor 
tineretului României față de condu
cătorul stimat al partidului și țării, 
părinte drag, dascăl și prieten apro
piat al tinerei generații.

Un loc aparte în desfășurarea 
spectacolului a revenit suitei de 
momente artistice prin care șl-au 
căpătat o elocventă expresie dorința 
tineretului patriei noastre, a între
gului popor de a trăi in pace cu toa
te popoarele lumii, hotărîrea de a în
tări solidaritatea, prietenia șl cola
borarea internațională.

Finalul spectacolului prilejuiește o 
tumultuoasă revărsare de optimism 
și voie bună pe care le aduc pe sce
nă ansamblurile de cîntece și dan
suri populare. Frumusețea portului 
popular, muzica și jocurile specifice 
principalelor vetre folclorice ale ță
rii creează imaginea cuprinzătoare a 
încrederii tinerei generații, a tuturor 
oamenilor muncii — români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți — in drumul luminos pe care-I 
parcurge România, a unității lor ne
clintite în jurul partidului, al secre
tarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a hotărîrii de a Înfăptui 
neabătut obiectivele trasate de Con
gresul al XII-lea.

Spectacolul se Încheie Intr-o atmos
feră de puternică Însuflețire și vi
brant patriotism. Corurile, Împreună 
cu toți ceilalți interpret!, intonează, 
în primă audiție, cintecul patriotic 
„Ceaușescu — tinerii".

întreaga sală răsună de acorduri
le solemne ale cintecului „Partidul 
— Ceaușescu — România".

Se scandează, minute In șir, 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu — tinerii !“, 
„Ceaușescu — Pace I".

Din partea conducerii de partid și 
de stat, artiștilor, tuturor celor care 
au contribuit la realizarea spectaco
lului le-a fost oferit un frumo» coș 
cu flori.
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Intîlnire la C. C. al P. C. R.
Tovarășul Virgil Cazacu, membru 

al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., a avut, vi
neri, o convorbire cu tovarășul Lee- 
toraj Chundramun, președintele 
Partidului Comunist din Mauritius, 
care face o vizită in tara noastră.

Cu acest prilej s-a procedat ia o 
informare reciprocă privind activita
tea și preocupările actuale ale Parti
dului Comunist Român și Partidului

Comunist din Mauritius, exprlmln- 
du-se dorința, în spiritul stimei și 
respectului reciproc, de a dezvolta 
și adinei și în viitor bunele relații 
statornicite intre cele două partide, 
în interesul poporului român și al 
poporului din Mauritius, al cauzei 
.păcii, destinderii, securității și inde
pendenței naționale, colaborării în
tre națiuni. Au fost abordate și une
le aspecte ale vieții politice inter
naționale.

BERNA: Convorbiri româno-elvețiene

Conferință de presă la
La Ambasada Uniunii Sovietice la 

București a avut loc, vineri, o con
ferință de presă prilejuită de impli- 
nirea unui an de la desfășurarea lu
crărilor celui de-al XXVI-lea Con
gres al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice. Au luat parte repre
zentanți ai ziarelor centrale, Agen
ției române de presă — Agerpres șt 
Radioteleviziunii, corespondenți ai 
presei străine acreditați la București.

Ambasadorul V. I. Drozdenko, după 
ce a subliniat importanța istorică in 
viața comuniștilor, a Întregului po
por sovietic a celui de-al XXVI-lea 
congres, a trecut în revistă succese
le obținute de oamenii muncii, sub 
conducerea Partidului Comunist al

Ambasada Uniunii Sovietice
Uniunii Sovietice, în toate sferele 
vieții sociale, economice, spirituale 
și materiale a societății sovietice.

Ambasadorul sovietic a relevat, de 
asemenea, unele aspecte ale politicii 
externe a U.R.S.S., subliniind sarci
nile ce au fost definite de congres 
în această direcție.

Totodată, au fost evidențiate cu 
satisfacție relațiile de caldă priete
nie și înțelegere tovărășească exis
tente între Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist al Uniunii So
vietice, relații ce au cunoscut și cu
nosc o evoluție mereu ascendentă în 
urma întilnirilor și înțelegerilor con
venite la cel mai înalt nivel.

(Agerpres)

BERNA 19 (Agerpres). — Pre
ședintele Confederației Elvețiene, 
Fritz Honegger, șeful Departamentu
lui Economiei Publice, i-a primit pe 
tovarășul Cornel Burtică, viceprim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, ministrul comer
țului exterior și cooperării econo
mice internaționale, aflat în vizită 
în Elveția.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a transmis 
președintelui Fritz Honegger un 
mesaj de prietenie.

Mulțumind pentru mesajul primit, 
președintele Confederației Elvețiene

a rugat să se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu un salut cordial 
și cele mai bune urări.

în cadrul convorbirii au fost evo
cate relațiile prietenești, schimburile 
comerciale și raporturile de coope
rare economică dintre România și 
Elveția, colaborarea statornică între 
cele două țări și popoare, pe diverse 
planuri, evoluția continuu ascen
dentă a acestora. A fost exprimată 
dorința reciprocă de a dezvolta 
porturile româno-elvețiene 
meniul economic, financiar 
cooperare tehnico-induStrială.

A participat Mircea Mallța, 
sadorul României în Elveția.

in 
și

ra- 
do- 
de
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PENTRU TRECEREA LA MĂSURI DE DEZARMARE

„Sâ fie lichidat 
armamentul nuclear"

Vizita unei delegații
La București a fost semnat, vineri 

dimineață, Tratatul de asistentă juri
dică în materie civilă și penală intre 
Republica Socialistă România și Re
publica Democrată Germană.

Din partea română, documentul a 
fost semnat de Gheorghe Chivules- 
cu, ministrul justiției, iar din partea 
R.D. Germane de Hans-Joachim 
Heusinger, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul justiției.

Au fost prezenți Ion Sălăjan, pre
ședintele Tribunalului Suprem, Con
stantin Oancea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Nicolae Iscru- 
lescu, adjunct al procurorului gene
ral al Republicii Socialiste România, 
alte persoane oficiale.

A fost de față Siegfried Bock, am-

din R. D. Germană
basadorul R.D. Germane la Bucu
rești.

★
La invitația conducerii Ministeru

lui Justiției, intre 16 și 19 martie 
ne-a vizitat țara o delegație condu
să de Hans-Joachim Heusinger, vi
cepreședinte al Consiliului de Miniș
tri, ministrul justiției din R.D. Ger
mană. Oaspetele a avut întrevederi 
cu ministrul justiției, procurorul ge
neral al Republicii Socialiste Româ
nia și cu președintele Tribunalului 
Suprem. De asemenea, delegația a 
avut întîlniri cu juriști și a vizitat 
obiective economice, social-culturale 
și turistice din Capitală și din mu
nicipiul Brașov.

(Agerpres)

TOKIO — Sub deviza „Să fie 
lichidat armamentul nuclear" — la 
Tokio a avut loc o mare adunare a 
reprezentanților opiniei publice din 
capitala niponă, manifestare care se 
încadrează în ampla mișcare anti
războinică din Japonia. In rezoluția 
adoptată de participant! se cere 
guvernului să respecte cu strictețe 
cele trei principii nenucleare : să 
nu dispună, să nu producă și să nu 
achiziționeze arma nucleară.

marile manifestații antinucleare din 
numeroase țări ale Europei.

Vorbind in fața „Consiliului pen
tru relațiile internaționale". Edmund 
Muskie, fost secretar de stat ame-. 
rican, s-a declarat în favoarea rea
lizării unui control al armamente
lor și, de asemenea, a combătut 
ideea că un război nuclear ar putea 
fi limitat și ciștigat, informează 
agenția France Presse. „Există o 
legătură aproape inevitabilă între 
orice utilizare a armelor nucleare 
strategice și distrugerea reciprocă" 
a spus, in context, Muskie.

In sprijinul promovării 
politicii de destindere

O declarație a cancelarului 
Austriei

VIENA 19 (Agerpres). — La Viena 
se desfășoară lucrările simpozionu
lui internațional „Perspectivele co
laborării economice în anii ’80“, la 

. care participă personalități politice 
și ale 
state, 
tuale 
lume, 
colaborării reciproc avantajoase în
tre state cu orinduiri sociale dife
rite.

în discursul rostit la deschiderea 
simpozionului, cancelarul Austriei, 
Bruno Kreisky, a subliniat atașa
mentul țării sale față de politica de 
destindere a situației internaționale. 
El s-a pronunțat pentru dezvoltarea 
relațiilor economice și comerciale 
între statele occidentale și țările so
cialiste.

cercurilor de afaceri din 40 de 
Sint examinate probleme ac- 
ale situației economice din 
posibilitățile de extindere a

BRUXELLES

După incidentele dintre 

siderurgiști și poliție

MOSCOVA

Miting al prieteniei româno-sovieticeA

Trimisul Ager- 
transmite : De-

MOSCOVA 19 — 
pres, I. Dumitrașcu, 
legația U.G.S.R., condusă de Cornel 
Onescu, președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., care participă 
la lucrările Congresului al XVII-lea 
al sindicatelor sovietice, a partici
pat, vineri, la un miting al priete
niei româno-sovietice, organizat la 
Uzina de rulmenți nr. 1 din Mos
cova.

în alocuțiunile rostite cu acest 
prilej, conducătorul delegației româ
ne și A. A, Gromov, directorul ge
neral al uzinei, au evidențiat evo-

luția ascendentă a relațiilor d» 
prietenie și colaborare pe multipla 
planuri dintre P.C.R. șl P.C.U.S., 
dintre România șl U.R.S.S., dintre 
popoarele celor două țări. S-a re
levat, în acest context, importanța 
deosebită a întilnirilor și convorbi
rilor dintre tovarășul Nicola» 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintei» 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Leonid Ilici Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

ARABIA SAUDITĂ

întrevederi ale delegației cultului musulman din România

Cronica
O înțelegere de colaborare româ- 

no-cehoslovacă în domeniul turismu
lui pînă în anul 1985 a fost semnată 
la București. Documentul stabilește 
măsuri de lărgire a circulației turis
tice reciproce și de diversificare a 
programelor oferite turiștilor din 
cele două țări.

înțelegerea a fost semnată de Cos- 
tache Zmeu, adjunct al ministrului 
turismului, și Frantisek Zurek, ad
junct al ministrului federal al co
merțului exterior din R.S. Ceho
slovacă.

★
La Asociația de drept inter

național și relații internaționale 
(A.D.I.R.L) s-au încheiat, vineri, lu
crările unei sesiuni de comunicări 
Științifice organizate în cadrul mani
festărilor dedicate aniversării cente
narului nașterii lui Nicolae Titu- 
lescu.

♦
în cadrul manifestărilor cultural a 

ale anului 1982, recomandate de Con
siliul Mondial al Păcii, vineri după- 
amiază a avut loc în Capitală o 
adunare prilejuită de împlinirea a 
150 de ani de la moartea marelui 
scriitor german Johann Wolfgang 
Goethe.

La manifestare, organizată sub 
egida Comitetului Național pentru 
Apărarea Păcii, Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, Uniunii scri
itorilor, Institutului român pentru

zilei
relații culturale cu străinătatea și 
Comisiei Naționale a Republicii So
cialiste România pentru UNESCO, 
au luat parte reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, ai vieții 
noastre științifice, oameni de cultu
ră și artă, un numeros public.

Au fost prezenți dr. Siegfried 
Bock, ambasadorul Republicii Demo
crate Germane, membri ai ambasa
dei, precum și membri ai Ambasadei 
Republicii Federale Germania la 
București.

Despre viața și opera marelui 
. scriitor, ginditor și om de știință au 
vorbit prof. univ. dr. doc. Alexandru 
Bălăci, membru corespondent al 
Academiei Republicii Socialiste 
România, vicepreședinte al Uniunii 
scriitorilor, și prof. univ. dr. doc. 
Jean Livescu, membru corespondent 
al Academiei Republicii Socialiste 
România, membru al Biroului Comi
tetului Național pentru Apărarea 
Păcii.

*
Tn cadrul programului de colabo

rare culturală româno-cehoslovacă, 
vineri s-a deschis, .în holul Univer
sității cultural-științifice din Bucu
rești (sala „Dalles"), o expoziție de 
fotografii din Republica Socialistă 
Cehoslovacă.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
Ambasadei R.S. Cehoslovace la Bucu
rești, membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

„Orice utilizare a armelor 
strategice va avea 

consecințe catastrofale"
WASHINGTON — Un purtător de 

cuvînt al Pentagonului a declarat 
săptămină aceasta că estimările pri
vind costul programului de con
struire a rachetelor nucleare „Per
shing" au crescut de la 1,8 miliarde 
la 2,8 miliarde dolari. Agenția 
Reuter reamintește că rachetele 
„Pershing" vor fi instalate, potrivit 
unui plan al N.A.T.O., in Europa 
occidentală. Acest plan, după cum 

\ se știe, a fost criticat și respins de 
'----------------------------------------------

„Sicilia nu are nevoie 
de o nouă bază 

de rachete"
ROMA — în Italia iau amploare 

acțiunile organizațiilor de masă care 
cer guvernului să anuleze hotărirea 
de a admite amplasarea unei baze 
de rachete americane în apropierea 
orașului Comiso. Organizația „Co
mitetul unit pentru pace și dezar
mare" a anunțat că va organiza, la 
4 aprilie, în Comiso, o manifestație 
de protest împotriva înarmărilor, la 
care vor lua parte cetățeni din În
treaga țară. Inițiativa este sprijinită 
de comitetele de luptă pentru pace 
din numeroase orașe italiene.

BRUXELLES 19 (Agerpres). — 
După cum informează agenția 
France Presse, împotriva a șase din
tre cele zece persoane reținute de 
poliția belgiană în cursul demon
strației de marți de la Bruxelles a 
siderurgiștilor din Liăge și Charleroi 
au fost emise mandate de arestare, 
a declarat un purtător de cuvînt al 
parchetului. El a precizat, totodată, 
că cinci tineri, arestați cu același 
prilej, au fost deferiți justiției, fiind 
acuzați de rebeliune împotriva forțe
lor de ordine.

Pe de altă parte, la spitalul Saint 
Pierre din Bruxelles continuă să se 
afle in stare gravă un demonstrant 
rănit in cursul incidentelor interve
nite marți între siderurgiști și poli
ție. Potrivit ultimului bilanț dat pu
blicității la Bruxelles, în cursul aces
tor incidente s-au înregistrat 250 
răniți.

RIAD 19 (Agerpres). — Delegația 
cultului musulman din România, 
condusă de muftiul Iakub Mehmet, 
aflată in vizită în Arabia Saudită. a 
fost primită de prințul Majed Ibn 
Abdel Aziz, emirul guvernator al 
regiunii Mecca, și de ministrul pele
rinajului și bunurilor religioase, 
Abdel Wahab Ahmed Abdel Wassia.

în cadrul întrevederilor avute, gaz
dele au primit cu deosebit interes 
mesajul de pace și prietenie al po
porului român, transmis 
ție.

Au fost 
profunde 
Ceaușescu, guvernului și poporului 
român, în numele regelui Khaled, al 
guvernului și poporului saudit. S-a 
reliefat că in Arabia Saudită sint cu
noscute și apreciate acțiunile de po
litică externă ale României, al cărei

exprimate 
președintelui

de delega-

mulțumiri
Nicolae

principal exponent este președintei» 
Nicolae Ceaușescu, poziția consec
ventă cu privire la rezolvarea ps 
cale pașnică a conflictului din Orien
tul Mijlociu și lă crearea unui staț 
independent și suveran al poporului 
palestinian. /

Delegația a avut, de asemenea,'în
trevederi cu secretarul general ad
junct al Ligii „Lumea islamică", șei- 
cul Safwat Aksaka Al Amini, care a 
adresat 
Nicoiae 
porului 
tată in 
bertăților tuturor cetățenilor țării. 
El a reliefat că acțiunile de pace ini
țiate și susținute de președintei» 
României vizează nu numai fericirea 
și pacea pentru poporul român, ci și 
instaurarea unui climat de pace pre
tutindeni în lume.

mulțumiri președintelui 
Ceaușescu. guvernului și po- 
român pentru grija manifes- 
asigurarea drepturilor și 11- 

cetățenilor țării.

SESIUNEA CONSILIULUI U.N.C.T.A.D.

de

tv
PROGRAMUL 1

11,80 Telex
11,05 Din marea carte a patriei. Popa

suri in Cimpia Română
11,SO Film artistic : „Liniștea dtn

adîncuri". Producție a Casei de 
filme numărul trei. Scenariul si 
regia : Malvina Urșlanu

18,00 La sflrșit de săptămină
17,00 Fotbal : transmisiune directă de la 

Timișoara. Repriza a n-a a Inttl- 
nirli Politehnica Timișoara — Uni
versitatea Cliij-Napoca

17,45 Săptămină politică
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,30 Teleenclclopedla

21.00 Meridianele cinteculul
21.30 Film
22.20 Telejurnal
22.30 Mugurel de primăvară — melodii 

îndrăgite
23,00 închiderea programului

PROGRAMUL I

20.00 Telejurnal
20.30 Pagini din istoria teatrului româ

nesc. „Din înțeleaptă vremii slo
vă...". „Viforul" de B. Șt. Dela- 
vrancea. Prezintă Radu Beligan, 
artist al poporului

81,15 „Cintarea României". De pe marea 
scenă a țării, pe micul ecran. Ju
dețul Vrancea

22.20 Telejurnal #
22.30 Videoteca muzicală. Beethoven — 

Cvartetul nr. 7. Interpretează an
samblul Julllard

23,00 închiderea programului

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 21, 

82 și 23 martie. în țară : Vreme in ge
neral umedă la Început, apoi in ameli
orare. Cer temporar noros. Vor cădea 
precipitații mai ales sub formă de 
ploaie tn regiunile sudice și sub formă 
de ploaie, lapoviță și ninsoare in rest. 
Vtnt moderat, cu intensificări cu vite
ze de 45—55 km pe oră îndeosebi tn 
estul țării. La munte viteza vlntului

va depăși 100 km pe oră. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse Intre minus 5 
și plus 5 grade, Izolat mai coborlte in 
estul Transilvaniei și maximele între 2 
și 10 grade, local mai ridicate. In Bucu
rești : Vreme în general umedă mal 
ales tn prima parte a intervalului. Ce
rul va fi temporar noros. Vor. cădea 
precipitații îndeosebi sub formă de 
burniță și ploaie. Vînt moderat, cu 
unele intensificări din sUd-est. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse In
tre zero și două grade, cele maxime 
între 6 și 8 grade, mai ridicate spre 
sfîrșitul intervalului. (Ileana Mihâilă, 
meteorolog de serviciu).

ȘTIRI SPORTIVE
• Campionatele balcanice de judo 

au continuat vineri la Tirgoviște- cu 
întrecerile seniorilor. Sportivii români 
au dominat competiția, cucerind cele 
mai multe titluri. Iată învingătorii : 
60 kg : Arpad Szabo (România) ; 
65 kg : Nicolae Constantin (Româ
nia) ; 71 kg : Ilia Netkov (Bulgaria); 
78 kg : Mircea Frățică (România) ; 
86 kg : Toma Mihalache (România) ; 
95 kg : Boico Atanasov (Bulgaria) ; 
plus 95 kg : Mihai Cioc (România).

• La Sofia a început campionatul 
european de hochei pe gheață pen
tru juniori (Grupa B). Selecționata 
României a învins cu 8—3 (5—3, 1—0. 
2—0) reprezentativa Italiei. Alte re
zultate : Norvegia — Bulgaria 7—1 ; 
Austria — Olanda 5—3 ; Danemarca 
— Iugoslavia 4—2.
• Vineri seara, la Klagenfurt (Aus

tria), în campionatul mondial de 
hochei pe gheață pentru seniori 
(grupa B) echipa R.D. Germane a 
întrecut cu 13—7 (6—1, 7—2, 0—4) 
formația R.P. Chineze.

• Campionatul diviziei A la fot
bal continuă astăzi, de la ora 16, cu 
următoarele meciuri : Progresul Vul
can — Steaua (stadionul Progresul), 
Sportul studențesc — Dinamo (sta
dionul Politehnica), A.S.A. Tg. Mu
reș — F. C. Argeș, F. C. Constan
ța — C. S. Tirgoviște, Jiul — Corvi- 
nul, S. C. Bacău — F. C. Olt, Uni
versitatea Craiova — Chimia Rm.

Vîlcea, Politehnica Timișoara — Uni
versitatea Cluj-Napoca, F.C.M. Bra
șov — U. T. Arad.
• Ieri, la Zilrich a avut loc tra

gerea la sorți a meciurilor din ca
drul semifinalelor cupelor europene 
de fotbal. Iată programul jocurilor, 
care se vor disputa la 7 aprilie (tu
rul) și 31 aprilie (returul) : „Cupa 
campionilor europeni" : Ț.S.K.A. 
Sofia — Bayern Miinchen ; Aston 
Villa — Anderlecht Bruxelles ; 
„Cupa cupelor" : Dinamo Tbilisi — 
Standard Liege ; Tottenham Hot
spurs — F. C. Barcelona; „Cupa 
U.E.F.A." : Kaiserlautern — I.F.K. 
Goteborg ; Radnicki Niș — S. V. 
Hamburg.
• Finala competiției internaționale 

masculine de baschet „Cupa Koraci" 
a avut loc la Padova intre echipa 
franceză C.S.P. Limoges și formația 
iugoslavă Sibenik. Baschetbaliștii 
francezi au cucerit trofeul invingînd 
cu 90—84 (46—49).

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 19 MARTIE 1982

Extragerea I : 81 30 24 66 31 90 
53 6 61

Extragerea a Il-a : 48 3 39 80 56 
28 47 26 70

AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt

. ... ■'.•„V Lis-n-i.
-r..B

OMAGIEREA LUI N. 7TTU- 
LESCU. La Palatul Savelli, din lo
calitatea italiană Albano Laziale, 
a fost organizată o manifestare 
omagială consacrată împlinirii a 
100 de ani de la nașterea lui Ni
colae Titulescu. Primarul localită
ții, Mario Antonacci, directorul 
Centrului istoric italian de studii 
europene, Paolo Gianfelici, precum 
Si prof. Giuliano Caroli, de la Uni
versitatea din Roma, au evocat via
ța si activitatea politică a marelui 
diplomat român. Au fost evidenția
te, totodată, coordonatele politicii 
externe si inițiativele de pace ale 
Republicii Socialiste România, am
pla activitate desfășurată pe plan 
internațional de președintele 
Nicolae Ceaușescu.

GUVERNUL REPUBLICII ZIM
BABWE intenționează să revizu
iască Constituția in vigoare, a de
clarat la o conferință de presă, la 
Salisbury, ministrul pentru proble
me juridice și parlamentare, Eddi-

Convorbirile greco-portugheze

„Tarilor mici un rol

...a;

son Zvobgo, informează agențiila 
T.A.S.S. și U.P.I. Actuala Constitu
ție, a spus el, a fost elaborată și 
impusă poporului Zimbabwean de 
Marea Britanie la Conferința de la 
Londra in problema rhodesiană. El 
a adăugat că modificările în legea 
fundamentală a statului vor fi fă
cute pe cale constituțională, prin 
consultarea tuturor membrilor par
lamentului republicii, inclusiv a re
prezentanților minorității albe.

CONVORBIRI INTERGERMA- 
NE. Ministrul comerțului exterior 
al R.D. Germane, Horst Soelle, a 
conferit cu ministrul economiei al 
R.F. Germania, Otto Graf Lambs- 
dorff, aflat în R.D.G., cu prilejul 
Tirgului internațional de la Leip
zig. Agenția A.D.N. informează că 
au fost examinate cu acest prilej 
probleme privind extinderea In 
continuare a relațiilor comerciale 
și economice dintre cele două țări.

---------------------------‘

SALVADOR

mai important 
internațională44
(Agerpres).

In viața
ATENA 19 _ .

ședințele Greciei, Constantin Kara
manlis, l-a primit vineri pe primul 
ministru al Portugaliei, Francisco 
Pinto Balsemao, care se află la A- 
tena într-o vizită oficială de două 
zile. Șeful guvernului lusitan a avut, 
de asemenea, mai multe runde de 
convorbiri cu premierul Andreas Pa- 
pandreu.

în cadrul unei conferințe de pre
să, Pinto Balsemao a afirmat : „Ce
rerea Portugaliei de aderare la Pia
ța comună a fost intimpinată cu o 
deplină înțelegere de guvernul grec, 
care a împărtășit din experiența ne
gocierilor sale și a celor zece luni 
de participare la C.E.E.". Premierul 
portughez a subliniat similitudinile 
dintre economiile celor două țâri eu
ropene, care întimpină probleme a- 
proximativ identice. „Am convenit — 
a spus vorbitorul — asupra apre
cierii că țările mici trebuie să aibă 
un cuvint mai greu In situația com
plicată și. uneori, îngrijorătoare in 
care se află omenirea astăzi".

Pre-

Înrăutățirea situației 
alimentare 

pe continentul african
NAIROBI 19 (Agerpres). într-un 

raport dat publicității la încheierea 
reuniunii de două zile a reprezen
tanților țărilor africane în Consiliul 
Mondial al Alimentației, care a avut 
loc la Nairobi, se evidențiază înrău
tățirea situației alimentare a Afri
cii și necesitatea adoptării unor mă
suri urgente. Documentul a fost În
tocmit pentru a fi prezentat la reu
niunea la nivel ministerial a consi
liului programată pentru perioada 
21—24 iunie, în Mexic.

Raportul menționează că venitul 
pe locuitor a crescut in 19 țări afri
cane între 1969 și 1979 cu mai puțin 
de unu la sută pe an, iar 15 țări au 
înregistrat evoluții negative. Produc
ția de alimente pe locuitor s-a re
dus cu 7 la sută in anii ’60, cu 15 la 
sută în anii ’70, datele preliminare 
prevăzînd înrăutățirea în continuare 
a situației alimentare în anii ’80 in 
aproape întreaga Africă.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața 
export-import presă.

LA AMMAN s-a deschis, sub pa
tronajul ministrului iordanian al 
culturii si tineretului, Abu N'Owar, 
săptămină folclorică si culinară ro
mânească. Cu acest prilej a avut 
loc un spectacol de muzică ușoară 
Si populară românească. Au parti
cipat Marwan Al-Qasem, ministrul 
de externe al Iordaniei, alte per
sonalități iordaniene, ziariști. A fost 
prezent Andrei Cervencovici, am
basadorul României în Iordania.

INUNDAȚII ÎN BOLIVIA. Da
torită ploilor care cad cu persisten
ță în Bolivia de peste o lună, s-au 
înregistrat mari daune materiale șl 
importante . pierderi de vieți ome
nești, s-â' anunțat la La Paz. Deși 
nu s-a făcut incă o evaluare exactă 
a acestora, s-a precizat că numărul 
ginistraților ar fi de peste 40 000.

ACCIDENT. Trei soldați de in
fanterie marină din Marea Brlta- 
nie au fost uciși joi in timp ca 
mortierul pe care îl manevrau a 
explodat accidental. Alți doi sol
dați au fost grav răniți. Soldați! 
făceau parte din efectivul de mi
litari de la baza din Otterburn, în 
nordul Angliei, și participau la un 
exercițiu de trageri — a precizat 
Ministerul britanic al Apărării.

Operațiuni ale forțelor insurgente
SAN SALVADOR 19 (Agerpres). — 

Detașamente ale Frontului Fara- 
bundo Marti pentru Eliberare Națio
nală (F.M.L.N.) din Salvador au 
atacat, in noaptea de joi spre vineri, 
capitala țării in cadrul unei opera
țiuni de tatonare și evaluare a for
țelor de care dispune în zonă Junta 
militară aflată la putere — trans
mite agenția Inter Press Service. 
Acțiunea a început prin atacarea 
unui convoi militar care se deplasa 
intr-unui din cartierele periferice 
ale capitalei șl a unul sediu local al 
poliției.

Incursiunile din ultimele zile al» 
forțelor Insurgente în capitală și tn

REUTER:

1

I

J

alte orașe ale tării fac parte dintr-un 
plan al F.M.LlN., care vizează an
trenarea forțelor sale la acțiuni ra
pide și efiegee in mediul urban — 
precizează agenția, citind surse ale 
F.M.L.N. Luni, forțele insurgente au 
pătruns in mai multe orașe și in 
trei localități suburbane ale capi
talei. Marți, ele au atacat orașul San 
Miguel, din regiunea 
țării, iar în ultimele 
pătruns în orașul Santa 
vestul Salvadorului.

Comunicatele F.M.L.N. 
prin radio menționează 
insurgente pregătesc o 
anvergură în următoarele zile.

de centru a 
două zile au 

Ana, din
transmise 
că forțele 

acțiune de

GENEVA 19 (Agerpres). — La Ge
neva continuă lucrările sesiunii a 
XXIV-a a Consiliului U.N.C.T.A.D. 
Abordînd problema protecționismului 
în comerțul internațional, numeroși 
vorbitori au reliefat preocuparea pe 
care o provoacă proliferarea măsuri
lor restrictive, care constituie o gra
vă amenințare pentru dezvoltarea 
relațiilor comerciale internaționale și 
a economiei mondiale in general. S-a 
subliniat că este in interesul tuturor 
țărilor de a stăvili tendințele pro
tecționiste, asigurindu-se un sistem 
comercial Internațional deschis și ne- 
discriminatoriu.

Luind cuvintul. reprezentantul ță
rii noastre a subliniat pericolul noi
lor măsuri protecționiste, care de 
cele mai multe ori au un caracter 
discriminatoriu, fiind adoptate în a-

fara cadrului multilateral de regle
mentare a comerțului internațional. 
El a insistat asupra faptului că aces
te măsuri afectează în special țării» 
în curs de dezvoltare, asupra cărora 
se concentrează restricțiile aplicate. 
Vorbitorul ă menționat că, drept re
zultat al tendințelor protecționiste, 
țările in curs de dezvoltare sint su
puse mai degrabă unui regim discri
minatoriu decit unui tratament pre
ferențial, așa cum prevăd rezoluți
ile U.N.C.T.A.D.

Vorbitorul a propus elaborarea, tn 
cadrul U.N.C.T.A.D., a unui plan vi- 
zînd combaterea protecționismului și 
efectuarea corecțiilor de structură în 
economia țărilor industrializate în 
vederea eliminării cauzelor care au 
determinat adoptarea măsurilor co
merciale restrictive.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Acțiuni de protest In Cisiordania • Demers al O.E.P. 

la Națiunile Unite • întrevederi la Roma
TEL AVIV 

nicipalitățile 
lansat, joi seara, un apel comun la 
grevă generală in semn de protest 
împotriva dizolvării municipalității 
din El Bireh de către autoritățile 
de ocupație israeliene, relatează 
agențiile France Presse și Reuter. 
Municipalitățile din Hebron, Beth- 
leem, Ramallah și Nablus au anun
țat că vor participa la această ac
țiune de protest. Primarii din aceste 
municipalități au arătat că au recu
noscut pînă acum administrația mi
litară israeliană numai pentru că li 
s-a impus acest lucru, dar nu vor 
accepta o administrație civilă pre
conizată de Israel incă de anul tre
cut în scopul permanentizării ocu
pației Cisiordaniei de către Israel.

Ordinul la grevă generală' lansat 
joi de municipiile palestiniene din 
Cisiordania, teritoriu ocupat de 
Israel, a fost urmat în cea mai mare 
măsură vineri dimineață. Greva a 
fost aproape totală in localitățile 
Ramallah, El Bireh, Nablus și 
Bethleem. Majoritatea magazinelor 
erau închise, iar cursurile școlilor 
au fost perturbate sau suspendate.

Comitetul Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei a dat 
publicității un comunicat în care 
condamnă dizolvarea Consiliului 
municipal din El Bireh. Potrivit co
municatului, această măsură pericu-

19 (Agerpres). — Mu- 
din Cisiordania au

loasă urmărește lichidarea institu
țiilor alese de poporul palestinian în 
teritoriile ocupate de Israel și dez
văluie adevărata față a planului da 
autonomie civilă . — informează 
agenția Franca Presse.

în cadrul unei conferințe de presă 
desfășurate la Beirut — relatează 
agenția U.P.I. — Khalil Al W'azir, 
membru al C.C. al Mișcării de elibe
rare națională palestiniană „Al 
Fatah", a declarat că reprezentantul 
O.E.P. la Națiunile Unite a înmtnat 
note de protest atît secretarului ge
neral al O.N.U., Javier Perez d» 
Cuellar, cit și președintelui in exer
cițiu al Consiliului de Securitate, în 
care se cere organizației mondial» 
să discute ultimele măsuri impus» 
de Israel în teritoriul de Ia, vest d» 
Iordan.

ROMA 19 (Agerpres). — Aflat tn vi
zită la Roma, Faruk Kaddoumi, șeful 
Departamentului politic al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, . a 
conferit cu liderii principalelor parti
de politice italiene, informează agen
ția A.N.S.A. El s-a întilnit, succesiv, 
cu Flaminio Piccoli, secretar politie 
al Partidului Democrat-Creștln, En
rico Berlinguer, secretar general al 
Partidului Comunist Italian, . șl cu 
Bettino Craxi, secretar general al 
Partidului Socialist Italian.

DRAMA IMIGRANȚILOR

dezvăluiri despre „munca forțată“
A în S.U.A.

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
„Mii de străini, atrași în Statei» 
Unite cu promisiuni de viață bună, 
sint forțați să muncească, împotri
va voinței lor, pe salarii mici sau 
fără nici o plată, prin amenințări", 
scrie agenția Reuter. „O oficialitata 
din S.U.A. a declarat recent că gu
vernul investighează 25 de cazuri 
în care oamenii fac muncă forțată 
in S.U.A.", relatează Reuter, adău
gind insă că „asociații pentru apă
rarea drepturilor civile acuză gu
vernul de slabă aplicare a legisla
ției seculare ce Interzice muncs 
forțată de orice tip".

„în unele cazuri, se arată în con
tinuare, firme particulare de recru
tare a mîinii de lucru «cumpără* 
grupuri întregi de imigranți numai 
cu echivalentul cheltuielilor efec
tuate pentru transportul acestora 
șl îi obligă — uneori cu bătaia și 
alteori folosind ciini de pază — să 
muncească pînă cînd își achită 
«datoria*. Salariile promise munci
torilor sint adesea reduse unilate
ral de proprietari, iar datoriile sînt 

^jimflate prin creșterea exorbitantă

a prețurilor pentru transport, ca
zare, hrană etc. Duși in zone izo
late, străinilor li se taie contactul 
cu lumea exterioară și apoi li se 
cer pentru orice prețuri enorme", 
împovărați de datorii, ei sint une
ori trecuți de la un stăpîn la altul, 
muncind luni de zile fără plată, iar 
eventualele dispute sint rezolvate 
în favoarea contractantului, cara 
recurge ori la violență ori la ame
nințarea cu deportarea.

Liga apărării muncitorilor din 
S.U.A. arată că munca forțată se 
practică și în alte activități 
mice.

La asemenea situații se «jung» 
în multe feluri, declară un 
din Maryland specializat in conflic
te de muncă, insă totul pornește 
„de la disperarea unor oameni a- 
flați în cea mai adîncă sărăcie".

în continuare, agenția Reuter ci
tează cîteva exemple :

Jose Corona, imigrant mexican, 
declara Ia o conferință de presă 
că a muncit două luni, cite 13 ore 
pe zi, la cules de portocale ca să 
plătească cei 200 dolari pentru

transport și n-a scăpat decit fu
gind, fără nici un ban.

în orașul Raleigh din Carolina de 
nord, un cetățean i-a oferit un pa
har de băutură unui asemenea 
muncitor, care apoi a adormit in 
mașina celui ce-1 «cinstise*. S-a 
trezit intr-un loc îndepărtat, unde a 
fost forțat să muncească fără nici o 
plată cîteva săptâmini. Procuratura 
federală a cerut condamnarea a 
trei bărbați care erau stăpinii unul 
«lagăr de sclavi». El ademeneau

«trăint din New . York și alte oraș» 
de pe coasta de est a S.U.A., pro- 
mițindu-le că plata o să fie extra
ordinară. Tot in acest stat, două 
persoane au fost condamnate pen
tru că au împins la moarte pe un 
străin, forțindu-1 să muncească 
peste puteri pentru un salariu de 
2,50 dolari pe săptămină. Alți 
străini, ademeniți cu promisiuni 
deșarte, au fost «vînduți» cu 1 500— 
3 000 dolari 
i-au

unor americani care 
ținut ca servitori cite doi ani.

econo-

avocat

ASSOCIATED PRESS

„Crește ostilitatea fală
BONN 19 (Agerpres). — O gru

pare vest-germană, autointitulată 
„Inițiativa cetățenilor pentru opri
rea intrării străinilor", a cerut or
ganizarea unui referendum în ce 
privește separarea educației pentru 
copiii celor aproximativ 4,65 mili
oane de străini care trăiesc in 
R.F.G., relatează agenția Associated 
Press.

Gruparea a prezentat o petiție 
semnată de 3 768 persoane minis
trului vest-german de interne din 
Rhenania de Nord-Westfalia, cel 
mai populat land și unul dintre 
cele mai mari centre industriale

de străini în ,G.“
R. F. Germania, unda trăiescdin

mulți muncitori imigranți, în care 
se cere separarea copiilor in grup» 
după limba vorbită.

Petiția, menționează aceeași agen
ție, constituie o nouă manifestar» 
a creșterii dușmăniei 
ini, determinată de 
sporirea numărului 
R. F. Germania.

Un alt referendum, organizat în 
decembrie anul trecut în Bad Go- 
desberg, a arătat că două treimi 
din populația vest-germană s-a de
clarat pentru plecarea străinilor in 
țările lor de origine.

față de stră- 
recesiune și 

șomerilor in
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