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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NKOLAE CEAUȘESCU

LA MARELE FORUM AL TINEREI GENERAȚII, 
UN MOMENT CU PROFUNDE REZONANTE ÎN 
INIMA $1 CONȘTIINȚA ÎNTREGULUI TINERET AL TĂRII

Amplu și insuflefilor program pentru activitatea de viitor a organizațiilor de tineret, călăuză 
de o deosebită valoare în educarea comunistă, revoluționară, pentru muncă și viată

Textul cuvîntării și reportajul ședinței festive, în paginile II, III și IV
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„în grandioasa bătălie pe care o dă poporul 
nostru în mersul său înainte spre zările luminoase ale 
comunismului, o contribuție de prim ordin trebuie 
să aducă organizațiile revoluționare aie tineretului, 
întreaga tînără generație căreia îi sînt deschise 
nelimitate orizonturi de creație, largi posibilități 
de valorificare a capacității, a cunoștințelor și 
elanului revoluționar. Aveți, dragi prieteni tineri, 
o perspectivă minunată în fața voastră. Pentru 
realizarea obiectivelor Programului elaborat de 
Congresul al Xl-lea merită să vă consacrați toate 
forțele — și dacă este nevoie
și viața pentru ca România să meargă ferm 
spre comunism!“

să vă dați chiar

NICOLAE CEAUȘESCU
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Florile dragostei, florile recunoștinței

LUMINA 
BUCURIEI
Era o splendidă lumină in 

aerul pur, pentru că in di
mineața aceasta lumina și 
aerul căpătau culorile sufle
telor noastre emoționate și 
solemne. Era in sala sărbă
torească o mare și primăvă
ratecă rumoare, de parcă 
noiembrie însuși, uitîndu-și 
vlrstele, s-ar fi luminat pri
mind vigoarea primăverii de 
la însuflețirea oamenilor 
reuniți sub cupola ei. Acești 
foarte tineri oameni, acești 
copii aproape, cu priviri fru
moase, înconjurau ocrotitor 
și matur, floarea suavă cu 
petale albe și cu roșul curat 
al cravatelor ca un miez 
fierbinte, alcătuită din copiii 
cei mai buni ai țării, invi-

SMARANDA JELESCU
(Continuare în por. a V-a)

Trăind momente de intensă bucurie și mîndrie patriotică, participant la marele forum al tineretului urmăresc cu o deosebită atenție, cu viu și susținut interes cuvîntarea secretarului general al partidului
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NKOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși și prieteni tineri,

Este o deosebită plăcere pentru mine 
și ceilalți tovarăși din conducerea parti- • 
dului să participăm la această reuniune 
festivă de deschidere a Congresului al 
X-lea al Uniunii Tineretului Comunist, 
a Conferinței Naționale a Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști și a Con
ferinței Naționale a Organizației Pionie
rilor și să vă adresez, cu acest prilei. 
vouă, întregului tineret al patriei un 
fierbinte salut tovărășesc din partea Co
mitetului Central al partidului, a Consi
liului...de Stat și a guvernului, precum 
și din partea mea, împreună cu cele mai 
bune urări. (Urale, aplauze ; se scandea
ză : „Ceaușcscu—P.C.R. !“).

în următoarele zile reprezentanții ti
neretului, ai studenților și pionierilor 
vor dezbate pe larg problemele de bază 
ale vieții și activității lor, transformed 
aceste reuniuni într-un adevărat forum 
al întregii tinere generații din patria 
noastră. Fără îndoială că aceste reuni
uni vor constitui un puternic imbold 
pentru activitatea de viitor, vor da un 
nou avînt muncii organizațiilor de tine
ret, luptei milioanelor de tineri din pa
tria noastră în măreața operă istorică 
de făurire a noii orînduiri sociale, în în
florirea multilaterală a patriei noastre 
socialiste. (Aplauze puternice, îndelun
gate).

Congresul și conferințele voastre, acest 
mare forum al tinerei generații se des
fășoară în împrejurările cînd întregul 
nostru popor face bilanțul îndeplinirii 
hotărîrilor Congresului al X-lea, înche
ind cu succes cincinalul 1971—1975, care 
constituie, de fapt, prima etapă a edifi
cării societății socialiste multilateral 
dezvoltate și se pregătește să pășească 
într-o etapă nouă, superioară, de inten
sificare a operei de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și îna
intare spre comunism, ale cărei jaloane 
au fost stabilite de hotărîrile Congresu
lui al XI-lea al Partidului Comunist Ro
mân. (Aplauze puternice, prelungite).

Poporul nostru se poate mîndri, pe 
bună dreptate, cu realizările dobîndite 
în anii cincinalului 1971—1975 în toate 
domeniile vieții economico-sociale, în 
dezvoltarea generală a patriei. Econo
mia țării a cunoscut, în această perioa
dă, o dezvoltare dinamică, forțele de 
producție s-au amplificat și modernizat, 
avuția națională a sporit simțitor. Pe 
baza vastului program de investiții sta
bilit de partid au fost construite si date 
în funcțiune peste 2 309 noi unități in
dustriale și agrozootehnice, s-au dez- 
voltat și reutiîat ITiii de alte întreprin
deri existente. Aceasta a avut ca 
urmare creșterea numărului persona
lului din industrie și din celelalte 
sectoare ale activității economico-sociale 
cu peste 1 300 000 de oameni. Prin po
litica de amplasare armonioasă a noilor 
obiective pe teritoriul patriei, s-a asigu
rat ridicarea economico-socială a tuturor 
județelor. Producția industrială a înre
gistrat un ritm mediu anual de creștere 
de circa 14 la sută, depășind prevederile 
Directivelor Congresului al X-lea și ale 
planului cincinal. După cum se știe. Ca
pitala, precum și mai mult de jumătate 
din județele țării, au îndeplinit de pe 
acum prevederile întregului cincinal. Pe 
ansamblu, în raport cu Directivele Con
gresului al X-lea, planul producției in
dustriale a fost realizat încă de acum 
3 luni, iar față de prevederile maxime 
ale cincinalului — care, după cum cu
noașteți, au reprezentat o majorare, sim
țitoare — planul se realizează în între
gime cu circa 2 luni mai devreme. La 
capătul acestui cincinal producția indus
trială a României echivalează cu pro
ducția industrială a 30 de Românii din 
perioada de vîrf a regimului burghezo- 
moșieresc.

A continuat să se dezvolte șl să se 
modernizeze agricultura care, tn condi
țiile climatice nefavorabile din ultimii 
ani, a înregistrat totuși în medie, un 
ritm anual de creștere a producției de 
circa 5 la sută. Agricultura noastră so
cialistă asigură astăzi o producție glo
bală totală de 2,5 ori mai mare decît 
acum 30 de ani.

Pe baza . dezvoltării vertiginoase a e- 
conomiei, a continuat să se ridice ni
velul de trai al poporului. Retribuția 
reală a crescut tn această perioadă cu 
22 la sută, depășind prevederile planului 
cincinal. S-a dezvoltat puternic con
strucția de locuințe, s-au ridicat noi și 
importante edificii social-culturale.

O puternică înflorire au cunoscut ști
ința, învățămîntul, cultura — factori de
osebit de importanți ai progresului ge
neral al societății noastre socialiste, ai 
înaintării României spre comunism. In 
cursul acestui cincinal a fost generalizat 
învățămîntul obligatoriu de 10 ani, s-a 
dezvoltat puternic atît învățămîntul li
ceal cît și cel universitar, s-au adoptat 
hotărîri și s-au întreprins măsuri ferme 
pentru legarea strînsă a învățămîntului 
cu cercetarea și producția. Aceasta ne 
permite să apreciem că în decursul a- 
cestor ani s-a realizat o adevărată revo
luție în instrucția publică din România.

S-a lărgit și îmbunătățit, de asemenea, 
cadrul organizat de participare a mase

lor largi de oameni ai muncii, a între
gului popor la conducerea societății, s-a 
dezvoltat și perfecționat tot mai mult 
democrația socialistă în țara noastră. In 
această perioadă s-au format în între
prinderi și instituții comitetele oameni
lor muncii, s-a acționat pentru traduce
rea consecventă în viață a principiilor 
muncii colective în toate unitățile econo
mico-sociale, a sporit rolul adunărilor 
generale ca forme de participare con
cretă, efectivă a oamenilor muncii, in
clusiv a tineretului, la buna gospodărire 
a fabricilor și uzinelor, la adoptarea de
ciziilor privind dezvoltarea economiei 
noastre naționale, realizarea planurilor 
de .sta't, la conducerea întregii societăți. 
(Aplauze puternice, prelungite).

In această perioadă s-a desfășurat, de 
asemenea, o intensă activitate pentru 
perfecționarea organizării industriei, 
agriculturii, a celorlalte ramuri și dome
nii economice, a întregii noastre socie
tăți. S-au luat, totodată, măsuri pentru 
îmbunătățirea în continuare a activității 
tuturor organelor de stat, asigurîndu-se 
participarea tot mai activă a maselor la 
soluționarea problemelor obștești, a tre
burilor publice, la făurirea conștientă de 
către poporul nostru a propriei sale 
istorii.

In acest proces de clocotitoare activi
tate economico-socială și ca rezultat al 
muncii politico-educative desfășurate de 
partid, de întreaga societate, s-au produs 
adînci transformări și în conștiința oa
menilor muncii, afirmîndu-se tot mai 
pregnant trăsăturile omului nou, devotat 
patriei, poporului, cauzei socialismului și 
comunismului. (Aplauze puternice, înde
lungate). Pe baza politicii consecvente a 
partidului de asigurare a deplinei egali
tăți în drepturi a tuturor cetățenilor pa
triei, a continuat să se întărească prie
tenia și frăția dintre oamenii muncii ro
mâni și cei aparținînd naționalităților 
conlocuitoare, s-a consolidat și mai pu
ternic unitatea întregului popor în mun
ca și lupta pentru progresul și înflorirea 
României socialiste. (Aplauze prelungite).

Toate aceste realizări pe care le-am 
obținut în anii cincinalului — și care se 
adaugă succeselor istorice dobîndite de 
poporul nostru în întreaga perioadă a 
construcției socialiste — demonstrează 
încă o dată, cu putere, justețea politicii 
marxist-leniniste a partidului nostru 
care se călăuzește de concepția revolu
ționară a materialismului dialectic și is
toric, aplică în mod creator, la condițiile 
țării noastre, legitățile generale ale re
voluției și construcției socialiste, adevă
rurile universal valabile. în munca și 
lupta pentru îndeplinirea hotărîrilor 
Congresului al X-lea s-a afirmat tot mai 
puternic rolul conducător al partidului 
în unirea și organizarea forțelor și ener
giilor întregii noastre națiuni în direcția 
edificării socialismului și comunismului 
pe pămîntul României. (Aplauze puter
nice, prelungite; se scandează: 
„Ceaușescu-P.C.R. !“). A crescut, de ase
menea, rolul statului nostru în conduce
rea unitară, pe baza planului unic na
țional, a întregii activități economico- 
sociale, a muncii de traducere în viață 
a politicii partidului. Succesele obținute 
în decursul acestor cinci ani confirmă 
realismul obiectivelor și hotărîrilor Con- , 
greșului al X-lea, al sarcinilor trasate 
de Conferința Națională a partidului, de 
Comitetul Central, realismul prevederi
lor cuprinse în cincinalul 1971—1975.

Relevînd cu deplină satisfacție remar
cabilele realizări, nu putem trece cu 
vederea faptul că, .în vasta activitate 
desfășurată pentru realizarea cincinalu
lui s-a făcut simțită o serie de lipsuri 
și neajunsuri, au apărut și unele greu
tăți. Ele au fost însă învinse și depășite 
datorită măsurilor luate de partid și de 
stat, precum și eforturilor depuse de oa
menii muncii. Aceasta arată că, acțio- 
nînd cu spirit de răspundere, cu ener
gie șl perseverență, pot fi înlăturate 
orice fel de greșeli și piedici asigurîndu- 
se mersul înainte al economiei noastre so
cialiste, al edificării socialismului. Viața, 
faptele, munca plină de elan și abnega
ție a muncitorilor, țăranilor și intelec
tualilor — fără deosebire de naționali
tate — au infirmat neîncrederea șl scep
ticismul manifestate de unii în legătură 
cu posibilitățile înfăptuirii cincinalului 
înainte de termen. Oricine poate con
stată acum că minunata noastră clasă 
muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, 
întregul popor, acționînd în deplină uni
tate sub conducerea partidului, pot rea
liza orice obiective, oricît de îndrăznețe, 
asigurînd lichidarea într-un timp cît 
mai scurt a stării de înapoiere de la 
care a pornit țara noastră, ridlcînd 
România pe noi culmi de progres și ci
vilizație, asigurînd bunăstarea, fericirea, 
independența țării. (Aplauze puternice : 
urale; se scandează: „Ceaușescu- 
P.C.R. !“).

Și cu prilejul acestei reuniuni a tine
rei generații vreau să subliniez rolul 
hotărîtor în realizarea tuturor victoriilor 
noastre al clasei muncitoare, care în 
strînsă alianță cu țărănimea și intelec
tualitatea — factori activi în făurirea 
noii istorii a patriei — își îndeplinește 
cu cinste misiunea istorică de clasă con

ducătoare a societății noastre socialiste. 
(Aplauze puternice, îndelungate). De la 
această reuniune națională a tinerei ge
nerații, adresez cele mai calde felicitări 
clasei muncitoare, țărănimii, intelectua
lității, tuturor oamenilor muncii de la 
orașe și sate, fără deosebire de naționa
litate, întregului popor — și le urez noi 
și tot mai mari succese în înfăptuirea 
Programului partidului, ce corespunde 
pe deplin intereselor vitale și aspirații
lor fundamentale ale întregii națiuni. 
(Aplauze puternice, prelungite).

La toate mărețele înfăptuiri din acești 
ani o contribuție activă, de seamă, a 
adus tineretul patriei care, împreună cu 
întregul popor, a muncit cu energie și 
entuziasm, neprecupețindu-și forțele, 
pentru realizarea Programului partidu
lui, pentru ridicarea României pe trepte 
tot mai înalte de bunăstare și progres. 
In fabrici și uzine, pe șantiere, în miile 
de întreprinderi noi, în unitățile agricole 
socialiste, în «laboratoare, școli și univer
sități. în cadrul amplelor acțiuni de 
muncă patriotică, pretutindeni tineretul 
a fost prezent la datorie, înscriind pagini 
luminoase de abnegație și devotament, 
de adevărat eroism, în măreața epopee 
a edificării socialismului în România. 
(Aplauze puternice, prelungite). Este de
osebit de elocvent pentru rolul pe care-1 
joacă tineretul în dezvoltarea economică 
și socială a țării faptul că, în prezent, 
în industria României, peste 40 la Sută 
din totalul muncitorilor îl reprezintă 
tinerii.

Marile transformări înnoitoare săvîr- 
șite în acești ani în societatea româneas
că s-au răsfrînt nemijlocit și asupra con

dițiilor de muncă și viață ale tineretu
lui. Constituie o realitate de necontes
tat că tînăra generație se bucură astăzi 
de posibilități de manifestare și afirma
re cum n-a avut și nu putea avea nici
odată în trecut. Tinerii patriei noastre 
se dezvoltă într-un climat social, politic 
și etic nou, superior, dispunînd de tot 
ceea ce este necesar pentru a se forma 
ca oameni înaintați, făuritori conștienți 
și pricepuți ai României socialiste și 
comuniste.

Partidul și guvernul dau o înaltă a- 
preciere activității desfășurate de orga
nizațiile revoluționare aie tineretului — 
Uniunea Tineretului Comunist, Uniunea 
Asociațiilor Studenților Comuniști din 
România, Organizația Pionierilor — în 
unirea eforturilor întregii generații ti
nere, contribuției milioanelor de tineri 
din patria noastră, la munca și lupta 
generală pentru înflorirea României so
cialiste. (Aplauze puternice, prelungite). 
De la această tribună doresc să adre
sez. în numele conducerii partidului și 
statului, precum și în numele meu, cele 
mai calde felicitări Uniunii Tineretului 
Comunist. Uniunii Asociațiilor Studenți
lor Comuniști, Organizației de Pionieri, 
activiștilor și membrilor acestor organi
zații, întregului tineret al patriei pentru 
munca entuziastă închinată dezvoltării 
economice și sociale a țării, pentru a- 
portul lor la opera istorică de făurire 
a societății socialiste multilateral dez
voltate în România ! (Aplauze puternice, 
prelungite ; se scandează : „Ceaușescu- 
P.C.R. !“).

Dragi tovarăși șl prieteni,
A trecut aproape un an de la Con

gresul al XI-lea care a intrat în istoria 
poporului prin adoptarea primului Pro
gram al Partidului Comunist Român — 
Carta fundamentală ideologică, teoretică 
și politică ce trasează linia strategică 
generală și orientările tactice pentru 
făurirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea României spre 
comunism, precum și prin stabilirea linii
lor directoare ale dezvoltării economico- 
sociale a țării pînă în 1990. Parte inte
grantă a acestui vast Program, noul plan 
cincinal 1976—1980, la realizarea căruia 
vom păși peste două luni, deschide în 
fața poporului nostru — deci și a tine
retului — însuflețitoare perspective de 
muncă și creație, de valorificare a ca
pacităților și energiilor în slujba înain
tării tot mal ferme a patriei pe calea 
civilizației socialiste și comuniste.

Obiectivul fundamental al perioadei ur
mătoare va fi continuarea dezvoltării 
rapide și modernizării bazei tehnico- 
materiale a societății. După cum se cu
noaște, în procesul elaborării, viitorului 
cincinal 1 s-au adus unele îmbunătățiri 
și precizări, insistîndu-se îndeosebi a- 
supra laturilor calitative ale producției 
materiale, ale întregii activități econo
mico-sociale.

Potrivit Directivelor Congresului al 
XI-lea, cincinalul 1976—1980 va fi cin
cinalul afirmării plenare a revoluției 
tehnico-științifice în România, al îmbu
nătățirii radicale a aplicării cuceririlor 
științei în producție, în întreaga viață 
socială. Vom dezvolta și moderniza in
dustria socialistă, pe baza cuceririlor ști
inței și tehnicii contemporane, în scopul 
valorificării la un grad superior a tu
turor resurselor naționale, a potențialu
lui material și uman de care dispunem. 

Vom acorda o atenție deosebită per
fecționării activității în agricultură, în

scopul obținerii unor producții tot mai 
mari care să permită satisfacerea din 
plin a cerințelor populației cu produse 
agroalimentare și a nevoilor de materii 
prime ale industriei. Se impun, de aceea, 
măsuri ferme pentru realizarea unei a- 
devărate revoluții în ce privește condu
cerea și dezvoltarea agriculturii în pas 
cu cele mai noi cuceriri ale științei.

O dezvoltare puternică va cunoaște 
activitatea de cercetare științifică, me
nită să asigure, pe baza valorificării la 
un nivel mai înalt a geniului creator al 
poporului nostru, satisfacerea cu forțe 
proprii a cerințelor modernizării con
tinue a industriei și agriculturii,, a în
tregii economii naționale. învățămîntul 
de toate gradele va asigura — în con
cepția nouă, revoluționară a partidului 
nostru, — pregătirea temeinică a tuturor 
cadrelor necesare realizării sarcinilor 
cincinalului. Se va extinde creația lite- 
rar-artistică, se va intensifica viața cul
turală în vederea satisfacerii cerințelor 
spirituale ale întregului nostru popor. 
Se vor dezvolta și perfecționa rețeaua sa
nitară. întreaga activitate de ocrotire a 
sănătății populației. Va fi amplificată și 
modernizată rețeaua comercială, asigu
rîndu-se condiții tot mai bune de des
facere a mărfurilor, de aprovizionare a 
populației. Se va realiza un vast pro
gram de construcții de locuințe ce vor 
totaliza, în cincinalul viitor, circa 815 000 
apartamente, precum și 200 000 noi locuri 
în cămine muncitorești. Numai în Bucu
rești se vor construi peste 155 000 apar
tamente, adică aproape jumătate din 
întregul fond locativ existent în Capitală 
în 1948.

în cursul cincinalului viitor se va rea
liza un vast program de sistematizare a 
orașelor și satelor, a tuturor localități
lor patriei, creîndu-se condiții tot mal 
civilizate de viață pentru toți oamenii 
muncii. în cadrul acestui program va 
începe dezvoltarea a 120 de noi centre 
urbane, orășenești. Va continua tot mai 
accentuat procesul de apropiere dintre 
sat și oraș. Paralel, datorită extinderii 
mecanizării și automatizării producției, 
aplicării pe scară largă în producție a 
cuceririlor științei și tehnicii, se va a- 
sigura o apropiere tot mai mare între 
munca fizică și munca intelectuală. In 
anii ce vin vom parcurge astfel o nouă 
etapă pe calea omogenizării societății — 
spre o societate a oamenilor muncii uniți, 
animați de aceeași voință, de aceleași 
interese și idealuri, de hotărîrea de a 
trăi liberi, stăpîni pe destinul lor. de 
a-și făuri viața așa cum doresc ! (Aplau
ze puternice).

Pentru realizarea tuturor acestor o- 
biective vor fi necesare în continuare e- 
forturi susținute, alocîndu-se in scopul 
dezvoltării economico-sociale a țării, ai 
perfecționării tuturor sectoarelor de ac
tivitate circa 33 la sută din venitul na
țional, volumul investițiilor în t viitorul 
cinpinal reprezentînd circa 1000 miliar
de de Iei. Totodată, putem spune că se 
va realiza o adevărată revoluție în re
partizarea forțelor de producție pe te
ritoriu, asigurîndu-se în fiecare județ o 
producție industrială de cel puțin 10 mi
liarde lei. Aceasta va determina o pu
ternică înflorire economico-socială a tu
turor județelor și localităților țării, cu 
influențe directe asupra întregii vieți a 
populației.

Progresul tn ritm înalt al economiei 
naționale va asigura înfăptuirea obiec
tivului trasat de Congresul al XI-lea, și 
anume apropierea nivelului țării noastre 
de cel al țărilor socialiste și al celorlal
te state avansate din punct de vedere 
economic ; prin îndeplinirea prevederi
lor noului cincinal România va face un 
mare pas înainte, depășind stadiul de 
țară tn curs de dezvoltare.

După cum se vede, tovarăși, avem un 
program minunat; avem, deci, pentru ce 
munci. Să facem toate eforturile pentru 
a asigura poporului nostru, României 
socialiste, un Ioc tot mai demn în lume I 
(Aplauze puternioe, prelungite).

Avem toate condițiile pentru a realiza 
eu succes toate prevederile viitorului 
cincinal. Dispunem de mijloacele mate
riale șl umane necesare, ne bizuim pe 
hărnicia, capacitatea șl elanul creator al 
clasei muncitoare, țărănimii și intelec
tualității, al tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, al între
gului popor, care constituie factorul ho
tărîtor al tuturor realizărilor materiale 
șl spirituale. Avem un program clar, o 
călăuză sigură șl unică în Partidul Co
munist Român care își îndeplinește cu 
cinste rolul de forță politică conducă
toare în înfăptuirea programului trasat 
de Congresul al XI-lea, al înaintării 
victorioase a României pe calea socialis
mului și comunismului. (Aplauze puter
nice ; se scandează: „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Ca și pînă acum, tot ceea ce ne pro
punem să înfăptuim în cincinalul viitor 
este subordonat unicului scop — de fapt 
țelul suprem al socialismului însuși — 
ridicarea continuă a nivelului de trai 
material și spiritual al omului, punerea 
cuceririlor progresului contemporan în 
slujba bunăstării și fericirii poporului. 
Realizînd prevederile noului cincinal oa
menii muncii din patria noastră se vor 

bucura tot mai din plin de binefacerile 
noii orînduiri, vor putea distinge tot 
mai clar contururile societății socialiste 
multilateral dezvoltate, vor întrezări o- 
rizonturile luminoase ale comunismului 
către care partidul' noștri) călăuzește în 
mod ferm România. (Aplauze puternice, 
Îndelungate).

Fără îndoială că înfăptuirea marilor 
obiective ale cincinalului va necesita e- 
forturi intense, unirea forțeior întregu
lui popor, o .muncă susținută în toate 
domeniile vieții economice și social-cul
turale. Aceasta cere, de asemenea, ridi
carea nivelului de pregătire și calificare 
a tutuțor oamenilor muncii, sporirea 
competenței și răspunderii în producție, 
asigurarea unei organizări superioare, cu 
adevărat științifice a muncii în toate 
sectoarele. Spiritul revoluționar al so
cietății noastre trebuie să se afirme cu 
putere și în perfecționarea întregii acti
vități economico-sociale, în întărirea or
dinii și disciplinei în muncă, în abnega
ția și devotamentul cu care toți cetățe
nii sînt chemați să-și îndeplinească în
datoririle față de patrie, față .de popor, 
față de cauza socialismului și comunis
mului. (Aplauze puternice, îndelungate).

în grandioasa bătălie pe care o dâ 
poporul nostru în mersul său înainte 
spre zările luminoase ale comunismului, 
o contribuție de prim ordin trebuie să 
aducă, organizațiile revoluționare ale ti
neretului, întreaga tînără generație că
reia îi sînt deschise nelimitate orizonturi 
de creație, largi posibilități de valorifi
care a capacității, a cunoștințelor și e- 
lanului revoluționar.

Aveți, dragi prieteni tineri, o perspec
tivă minunată în fața voastră. Pentru 
realizarea obiectivelor Programului ela
borat de Congresul al XI-lea merită să 
vă consacrați toate forțele — și dacă este 
nevoie — să vă dați chiar și viața pentru 
ca România să meargă ferm spre comu
nism ! (Aplauze puternice, prelungite ; 
se scandează : „Ceaușescu — P.C.R."). Or
ganizațiile voastre sînt continuatoare ale 
unor tradiții revoluționare, înaintate. 
Comuniștii, tinerii comuniști au dus o 
luptă dîrză în condițiile ilegalității, au 
înfruntat teroarea, prigoana. Mulți din- 
trei ei și-au dat viața pentru ca poporul 
nostru să poată păși pe drumul socialis
mului. Astăzi, voi, dragi tineri, urmași 
ai acestor eroi, aveți datoria de a fi la 
înălțimea jertfelor pe care ei le-au dat 
pentru ca poporul nostru să.trăiască li
ber. Să faceți totul pentru a fi urmașii 
lor demni, pentru a ține sus steagul lup
tei revoluționare pentru socialism, pentru 
comunism ! (Aplauze puternice, urale).

Dragi tovarăși și prieteni,'
Societatea socialistă, este o societate a 

muncii libere, creatoare, în care oame
nii, poporul sînt stăpîni pe tot. ceea ce se 
înfăptuiește. Am lichidat pentru totdeau
na clasele exploatatoare care se îmbogă
țeau din munca altora, din creația celor 
mulți. Toț ceea ce făurim astăzi este 
opera muncii poporului, rodul eforturilor 
minții .și brațelor clasei muncitoare, ale 
țărănimii și intelectualității. Munca este 
valoarea supremă a societății socialiste, 
unicul factor al progresului ei, sursa în
tregii avuții naționale a poporului nos
tru. Toți cetățenii trebuie să înțeleagă 
că numai muncind cu pasiune, cu price
pere și perseverență, se vor forma ca oa
meni înaintați, vrednici ctitori ai noii 
orînduiri sociale și în același timp pot 
contribui efectiv ia înaintarea tot măi 
hotărîtă a României pe calea civilizației 
noi. Atît deviza socialismului cît și cea 
a comunismului este : „De la fiecare 
după capacitate, după posibilitățile sale". 
Deoarece acestei devize fundamentale a 
socialismului șl comunismului i se dau 
anumite interpretări greșite, merită să 
aducem unele precizări pentru ca ea să 
fie înțeleasă într-un mod just. Unii con
cep cerința societății de a da „după po
sibilități" 'în sensul de a presta o anumi
tă muncă concretă fără însă a-șl asuma 
răspunderi și obligații față de efortul ge
neral al .poporului pentru Înaintarea pe 
calea progresului și civilizației. Se invo
că uneori argumentul capacității limita
te, unii susținînd că atîta sînt în stare 
să facă, adoptînd o atitudine de comodi
tate și delăsare. O asemenea atitudine 
este în contradicție cu înseși legile natu
rii umane, cu aspirația și puterea omu
lui de a se autoperfecționa și a se auto- 
depăși neîncetat, de a-și spori, prin lărgi
rea orizontului de cunoștințe, printr-o 
pregătire tot mal intensă, capacitatea sa 
creatoare. Asemenea oameni invocă ade
seori principiul comunist al repartiției : 
„fiecăruia după necesitate" — dorind să 
obțină cît mai mult de la societate și să 
dea cît mai puțin, dacă se poate să tră
iască chiar fără să muncească. Acestor 
oameni li se potrivește foarte bine zicala 
românească „ța război înapoi, la plăcin
te înainte". (Animație în sală, aplauze). 
Intr-adevăr, unele persoane sînt ultime
le în muncă, în activitatea creatoare, dar 
primele la consum șl la distracție. Cred 
că trebuie să le spunem deschis acestor 
oameni că au nimerit greșit în societatea 
socialistă, și cu atît mai puțin își vor 
găsi locul în orînduirea comunistă — care 
nu sînt create pentru leneși, ci pentru 
cei hotărîți să-și pună întreaga capaci

tate creatoare, toată puterea de muncă 
în slujba făuririi bunăstării maselor largi 
de oameni ai muncii, a întregii societăți. 
(Aplauze puternice). Iată de ce pi-incipiul 
marxist al retribuției trebuie înțeles în 
sensul necesității și posibilității ca fie
care cetățean să-și dezvolte nivelul pre
gătirii științifice, profesionale și de cul
tură generală, astfel îneît să poată da 
maximum societății, să poată aduce o 
contribuție din ce în ce mai substanția
lă, mai prețioasă, la eforturile generale 
de progres ale întregii țări. Dacă acest 
lucru este valabil pentru toți cetățenii 
patriei, cu atît mai stringent se pune 
problema pregătirii, autodepășirii, spo
ririi capacității de muncă, de 
creație, atunci cînd este vorba de 
tînăra generație. De la aceste cerin
țe și sarcini de înaltă răspundere tre
buie să pornească, în activitatea lor, or
ganizațiile revoluționare ale tineretului. 
(Aplauze puternice, prelungite). Un rol 
de cea mai mare însemnătate revine 
Uniunii Tineretului Comunist șl Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști ce 
cuprind în rîndurile lor aproape 3 mi
lioane de tineri și care trebuie să promo
veze în rîndul tinerei generații un spirit 
cu adevărat revoluționar, entuziast și 
combativ în afirmarea noului, în înfăp
tuirea țelurilor cutezătoare ale Progra
mului partidului nostru comunist. 
La rîndul său, Organizația de pionieri 
este chemată să dezvolte, prin acțiunile 
pe care le întreprinde, imaginația și pa
siunea pentru creație a copiilor, să-i 
educe în spiritul dreptății, cinstei și o- 
meniei, propriu socialismului, să-i for
meze ca cetățeni înaintați ai patriei 
noastre noi. Pornind de la caracterul și 
spiritul general al societății noastre, or
ganizațiile de tineret și pionieri trebuie 
să acționeze pentru a face din fiecare 
tînăr al patriei un om dîrz și curajos, 
combativ și perseverent, care să nu se 
teamă de greutăți, de muncă și de luptă, 
care să se situeze întotdeauna în primele 
rinduri ale eforturilor națiunii noastre 
pentru propășire materială și spirituală, 
să ducă cu fermitate înainte flacăra pro
gresului pe pămîntul României. In felul 
acesta organizațiile tineretului și ale pi<ț- 
nierilor își vor putea îndeplini, cu ade
vărat, misiunea de cinste, de ajutoare 
ale partidului în educarea comunistă a 
tinerei generații din România.

Avem deplina convingere că aceste 
organizații, că voi, dragi tovarăși și prie
teni, vă veți face pe deplin datoria, veți 
fi la înălțimea încrederii partidului, a 
încrederii patriei și poporului ! (Aplauze 
puternice, prelungite).

Dragi tovarăși și prieteni,

Așa cum se menționează în Programul 
partidului și după cum am subliniat la 
Congresul al XI-lea făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate presu
pune, odată cu eforturile pentru asigu
rarea unei baze tehnico-materiale avan
sate, o amplă și susținută activitate po- 
litico-educativă pentru ridicarea conști
inței socialiste, pentru formarea omului 
nou. Socialismul și comunismul sînt 
rodul creației istorice a maselor, iar ac
țiunea lor conștientă este rezultatul cu
noașterii și stăpînirii legilor generale ale 
naturii și societății. Iată de ce, în edifi
carea orînduirii noi, este indispensabilă 
însușirea temeinică a concepției revolu
ționare despre lume șl viață, a materia
lismului dialectic și istoric. Numai că- 
lăuzindu-se de concepția revoluționară a 
proletariatului, comuniștii, uteciștii, oa
menii muncii, toți tinerii, se vor putea 
situa pe pozițiile cele mai înaintate în 
înfruntarea dintre nou și vechi, vor fi 
tot timpul alături de ceea ce este avan
sat, vor avea o orientare clară în viață. 
Materialismul dialectic și istorie oferă 
posibilitatea cunoașterii tainelor naturii, 
ale universului, a înțelegerii marilor 
procese care au loc în lumea înconjură
toare, a aprofundării legilor dezvoltării 
societății, a înțelegerii superioare a sen
sului destinului și rolului omului. Tre
buie să avem permanent în vedere că 
minunatele cuceriri ale revoluției tehni
co-științifice, ale cunoașterii umane, de
monstrează zi de zi justețea tezei mate- 
rialist-dialectice după care nu există 
nici o latură a vieții și naturii, a uni
versului, care nu poate fi cunoscută. 
Sînt încă multe laturi necunoscute, dar 
ele pot și trebuie să fie cunoscute. De 
aceea trebuie acționat cu fermitate, în 
mod cutezător, pentru lărgirea orizontu
lui cunoașterii, pentru a face ca tot ceea 
ce a creat natura, tot ceea ce există în 
univers să fie pus în serviciul cunoaște
rii, al fericirii, libertății și bunăstării 
omului, al independenței popoarelor. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Formarea conștiinței socialiste impune 
o neslăbită atenție pentru însușirea te
meinică a politicii partidului nostru co
munist — care reprezintă marxism-leni- 
nismul creator în România, rodul apli
cării adevărurilor generale ale socialis
mului la realitățile concrete ale țării. 
Cunoscînd aprofundat politica Partidului 
Comunist Român în fiecare etapă a dez-

(Continuare tn pag. a UI^i)
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voltării sociale, oamenii muncii, tinerii 
patriei vor putea deveni cu adevărat 
militanți activi pentru traducerea ei în 
viață, pentru realizarea Programului 
partidului. Pentru a fi însă un comunist 
adevărat nu este suficientă doar însușirea 
politicii partidului sau a unor teze mar
xiste cu caracter general. Pentru a fi 
un adevărat comunist revoluționar tre
buie *să-ți  însușești permanent tot ce a 
creat mai bun omenirea în domeniul 
științei, al cunoașterii, să stăpînești la 
perfecție cunoștințele tehnice și știin
țifice cele mai moderne, să poți acționa 
cu rezultate cît mai bune într-unul din 
sectoarele vieții economico-sociale, să fii 
participant activ la întreaga transfor
mare revoluționară a societății, (xlplauze 
puternice, îndelungate).

Un obiectiv esențial al activității po- 
litico-ideologice este educarea fiecărui 
cetățean, și cu deosebire a tinerei gene
rații, în spiritul dragostei față de patrie, 
față de națiunea noastră socialistă, de 
poporul român, constructor al socialismu
lui. Este necesar să fie cunoscute în mod 
aprofundat trecutul îndepărtat, de mile
nii al poporului nostru, eroismul cu care 
el a știut să înfrunte vicisitudinile istori
ei, greutățile și adversitățile de tot felul 
și să-și păstreze ființa națională, să-și 
apere dreptul la libertate și neatîrnare. 
Marile jertfe date de înaintași în această 
bătălie necurmată pentru a trăi în lume 
în mod demn, pentru a-și făuri o viață 
mai bună, pentru a fi stăpîn în propria 
șa țară constituie un element de pro
fundă mîndrie națională, precum și o 
înaltă obligație de conștiință pentru toți 
cetățenii patriei noastre socialiste, pen
tru întregul nostru tineret. (Aplauze pu
ternice). Marele nostru poet George 
Coșbuc spunea în unele versuri ale sale :

„Din zei de-am fi scoborîtori,
Cu-o moarte tot sîntem datori !“...
„Dar nu-i totuna leu să mori
Ori cîine-.nlănțuit“.

Aceste inspirate versuri exprimă deo
sebit de plastic spiritul în care străbunii 
noștri au înțeles să-și ducă viața pe a- 
ceste meleaguri, să-și făurească soarta, 
și, în același timp, arată generațiilor de 
astăzi și de totdeauna datoria pe care o 
au de a lupta neobosit pentru a asigura 
patriei noastre un loc de cinste în rîn- 
dul națiunilor libere, pentru a trăi ca 
leii și a nu fi niciodată înlănțuiți. (Apla
uze puternice, îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.“).

Oamenii muncii, tinerii, trebuie edu
cați, de asemenea, în spiritul tradițiilor 
revoluționare ale eroicei noastre clase 
muncitoare, ale Partidului Comunist 
Român, care au dus cu neînfricare lupta 
pentru răsturnarea regimului burghezo- 
ipoșieresc, au făurit revoluția socialistă, 
conducînd poporul pe calea' luminoasă a 
socialismului și comunismului.

O însemnătate deosebită au dezvolta
rea frăției dintre poporul român și na
ționalitățile conlocuitoare, întărirea so
lidarității și unității lor indisolubile în 
upta pentru înflorirea patriei comune, 
entru viitorul comunist al României.
în acest spirit este necesar să fie com- 
tute orice rămășițe ale naționalismu- 

și șovinismului, care au slujit clase- 
exploatatoare, forțelor dominante 
'ne, imperialismului drept arme cu 

ju. irul cărora au acționat pretutindeni 
pentru a dezbina popoarele, pentru a le 
subjuga și domina mai ușor. Munca în
frățită, prietenia și conviețuirea în 
armonie și bună înțelegere a poporului 
român și naționalităților conlocuitoare 
au caracterizat întotdeauna atitudinea 
forțelor progresiste din țara noastră, au 
fost și sînt un obiectiv esențial al politi
cii Partidului Comunist Român. Vic
toria în măreața luptă pentru zidirea 
societății comuniste pe pămîntul 
României impune unitatea indestructibi
lă a tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, a întregului po
por, efortul comun, sub conducerea parti
dului, pentru făurirea viitorului liber și 
fericit al României socialiste. (Aplauze 
puternice).

O mare atenție trebuie acordată edu
cării și pregătirii tineretului pentru apă
rarea patriei. Tînăra generație trebuie să 
fie oricînd gata să apere glia strămo
șească, să poată lupta pentru a salvgarda 
cuceririle revoluționare ale poporului, 
pentru libertatea, independența și inte
gritatea patriei.

înaintarea pe calea socialismului și 
comunismului impune tot mai imperios 
■afirmarea deplină în viața societății 
noastre a principiilor și normelor eticii 
și echității socialiste adoptate de Con
gresul al XI-lea și care constituie parte 
integrantă a Programului Partidului 
Comunist Român. Este necesar să fie 
dezvoltat, în special în rîndurile tinere
tului, un puternic spirit combativ față 
de lipsuri și neajunsuri, față de atitu
dinile înapoiate și concepțiile retrograde, 
reziduuri ale vechii societăți, să fie cul
tivată o opinie de masă împotriva nepă
sării, a risipei, birocratismului și rutinei, 
a superficialității și lipsei de răspundere 
în muncă, în viața de fiecare zi. în so
cietatea noastră trebuie să primească o 
ripostă hotărîtă nesinceritatea, ipocri

zia, încercarea de sustragere de la înda
toririle sociale, tendința de căpătuială, 
egoismul, parazitismul. Omul nou al so
cietății noastre socialiste, întreaga gene
rație tînără, trebuie să promoveze în 
toate împrejurările cinstea, sinceritatea și 
modestia, corectitudinea și răspunderea 
în muncă și viață. întreaga activitate po
litică, ideologică trebuie să educe tinerii 
pentru a fi devotați și cinstiți, cutezători, 
îndrăzneți, luptători fermi și consecvenți 
împotriva concepțiilor retrograde, a men
talităților străine socialismului, receptivi 
la tot ce este nou și înaintat, militanți 
activi pentru progres, patrioți și interna
ționaliști înflăcărați. (Aplauze puternice, 
prelungite).

în activitatea de formare a omului nou, 
de dezvoltare a conștiinței socialiste a 
tinerilor trebuie larg folosite toate mij
loacele de educare de care dispune soci
etatea noastră. Un rol de cea mai mare 
importanță în educarea comunistă a ti
nerei generații revine școlii noastre de 
toate gradele. Prin legarea tot mai 
strînsă a învățămîntului cu producția și 
cercetarea, prin cultivarea interesului și 
pasiunii pentru învățătură și munca 
practică, școala trebuie să-i pregătească 
pe tineri ca adevărați revoluționari, ca
pabili să aducă o contribuție cît mai e- 
ficientă, în toate domeniile de activitate, 
acolo unde sînt solicitați de societate, la 
înfăptuirea Programului partidului, de 
edificare a socialismului și comunismu
lui în România.

Un important factor politico-educativ 
îl constituie presa și radioteleviziunea, 
chemate să promoveze cu energie con
cepția înaintată a partidului nostru, po
litica sa internă și externă, să contribuie 
la unirea și mobilizarea forțelor poporu
lui, ale întregului tineret, la înfăptuirea 
Programului adoptat de Congresul al 
XI-lea. Mijloacele de informare în masă 
trebuie să combată cu fermitate tot ceea 
ce reprezintă vechiul, tot ceea ce se o- 
pune mersului nostru înainte, manifes- 
tîndu-se ca o tribună activă de afirmare 
a principiilor eticii și echității socialiste.

în activitatea de formare a omului nou, 
a conștiinței socialiste a oamenilor mun
cii, a tuturor tinerilor, o contribuție im
portantă sînt chemate să aducă arta și 
literatura. Operele de artă trebuie să 
dea expresie activității tumultuoase a po
porului în toate domeniile vieții sociale, 
oglindind, în limbajul lor propriu, marile 
realizări, entuziasmul, optimismul și ho- 
tărîrea națiunii noastre de a merge ne
abătut înainte. Răspunzînd cît mai bine 
idealurilor și setei de progres a oameni
lor muncii, aceste opere trebuie să dez
volte gustul pentru frumos, pentru înal
tele valori morale ale societății, să-i for
meze pe oameni, implicit pe tineri, în 
spiritul luminoaselor principii ale uma
nismului revoluționar. în spiritul stră
vechilor virtuți de dreptate și omenie ale 
poporului român, este necesar ca tinerii 
comuniști să devină adevărați comuniști 
de omenie, punînd toată viața și munca 
lor în slujba oamenilor, fericirii lor, în 
slujba egalității și dreptății sociale. (A- 
plauze puternice, prelungite). Doresc 
să subliniez, în acest context, că 
viața și preocupările tinerei generații, 
participarea sa la marea operă istorică 
pe care o înfăptuiește poporul nostru pot 
oferi creatorilor de artă — atît celor 
mai vîrstnici, cît și celor tineri — un ne
secat izvor de inspirație. Este necesar ca 
în cît mai multe lucrări artistice de înal
tă ținută, tineretul patriei să se recu
noască, să-și regăsească viața, idealurile 
și aspirațiile sale revoluționare.

Tineretul României trebuie crescut în 
spiritul principiilor umanismului revolu
ționar, opus așa-zisului umanism al ve
chii societăți bazate pe inegalitate și asu
prire. Noul nostru umanism se înteme
iază pe relații de colaborare și stimă re
ciprocă între toți membrii societății, pe 
interzicerea oricărei exploatări și asu
priri, pe egalitate, pe libertatea omului 
de a acționa în mod conștient pentru fău
rirea propriului viitor, pe afirmarea mul-s 
tilaterală a personalității.

Partidul nostru va acționa consecvent 
și în viitor pentru ca întreaga activitate 
politico-educativă să asigure educarea 
tuturor oamenilor muncii, a tuturor ti
nerilor, în spiritul nobilelor idealuri ale 
socialismului și comunismului, în lumina 
concepției revoluționare despre lume și 
viață a proletariatului, va milita pentru 
aplicarea tot mai fermă în existența 
noastră socială, în relațiile dintre oameni 
a principiilor eticii și echității socialiste, 
ale umanismului nou, revoluționar. în 
felul acesta, poporul nostru, tînăra sa 
generație vor păși cu tot mai multă ho- 
tărîre, cu tot mai mult elan în opera 
grandioasă de edificare a celei mai 
drepte și mai umane orînduiri — orîn- 
duirea comunistă. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Dragi tovarăși și prieteni tineri,

Evenimentele care au avut loc în ul
tima vreme pe plan mondial au confir
mat și confirmă pe deplin realismul a- 
precierilor, concluziilor și orientărilor 
Congresului al XI-lea cu privire la evo
luția vieții internaționale, evidențiază 
justețea politicii externe a partidului și 
statului nostru, a întregii activități in

ternaționale pe care o desfășoară Româ
nia.

In această perioadă au continuat să 
aibă loc mari schimbări revoluționare, 
profunde mutații în lumea contempora
nă. Tot mai multe popoare au cucerit 
victorii mărețe în lupta lor pentru liber
tate și independență, și-au luat în pro
priile mîini bogățiile naționale, destinul, 
își făuresc în mod liber viitorul. S-au 
produs schimbări radicale în raportul de 
forțe mondial, în favoarea forțelor de
mocrației și progresului. Ca urmare, se 
afirmă un curs nou în viața internațio
nală, îndreptat spre destindere și colabo
rare — care, este adevărat, se află numai 
la început. încheierea cu succes a Confe
rinței general-europene a constituit un 
moment de importanță istorică în viața 
continentului nostru, creînd premisele 
instaurării unor relații noi în Europa, ale 
înfăptuirii unui climat de pace, colabo
rare și securitate.

Viața arată însă că mai există forțe 
care pot pune în pericol pacea și secu
ritatea în Europa și în lume. De aceea, 
trebuie unite eforturile pentru a asigura 
continuarea noului curs, instaurarea po
liticii noi, triumful păcii și securității, 
în acest sens putem spune că semnarea 
documentelor de la Helsinki a marcat 
începerea unei etape noi, hotărîtoare, în 
lupta pentru transpunerea în viață a 
principiilor adoptate la Conferința ge- 
neral-europeană. O cerință esențială 
pentru securitatea pe continentul nostru 
o constituie înfăptuirea de măsuri con
crete pe calea dezangajării militare, a 
reducerii bugetelor pentru armată, a li
chidării bazelor militare străine și retra
gerii tuturor trupelor în granițele na
ționale, a desființării blocurilor militare.

Pentru realizarea acestor deziderate 
vitale, pentru promovarea unei politici 
și a unor relații cu adevărat noi între 
state, întemeiate pe egalitate și echitate, 
pe neamestec în treburile interne și a- 
vantaj reciproc, pe nerecurgerea la forță 
și la amenințarea cu folosirea forței, sînt 
necesare eforturi susținute, unirea mai 
strînsă a tuturor popoarelor, a forțelor 
înaintate de pretutindeni ; numai acțio- 
nînd unite aceste forțe pot asigura pacea 
și colaborarea internațională. (Aplauze 
puternice).

Activînd în spiritul acestor cerințe ale 
dezvoltării contemporane, România în
treține relații de strînsă prietenie, a- 
lianță și colaborare cu toate țările socia
liste, întărește raporturile sale de soli
daritate activă și cooperare cu țările în 
curs de dezvoltare, cu tinerele state in
dependente, care pășesc pe calea afirmă
rii de sine stătătoare, precum și cu ță
rile capitaliste dezvoltate, în spiritul co
existenței pașnice. Așezăm ferm la baza 
tuturor relațiilor externe ale țării noas
tre principiile independenței și suvera
nității naționale, egalității depline în 
drepturi, neamestecului în treburile in
terne, renunțării la forță și la amenin
țarea cu forța, respectării dreptului fie
cărui popor de a fi stăpîn pe destinul 
său, de a-și făuri soarta așa cum do
rește, fără nici un amestec din afară. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Ne pronunțăm ferm pentru soluționa
rea pe cale pașnică, politică a tuturor 
conflictelor dintre state, care mai per
sistă încă în lume. Apreciem că este ne
cesar să se intensifice eforturile pentru 
crearea unei păci drepte și durabile în 
Orientul Mijlociu, asigurîndu-se retra
gerea trupelor israeliene din teritoriile 
arabe ocupate în urma războiului din 
1967, precum și soluționarea problemei 
poporului palestinian în conformitate cu 
aspirațiile sale legitime, inclusiv crearea 
unui stat palestinian independent, res
pectarea suveranității și independenței 
tuturor statelor din această zonă. De a- 
semenea, trebuie să se facă totul pentru 
stingerea conflictului din Cipru, prin 
respectarea independenței șl integrității 
acestui stat, prin crearea condițiilor de 
conviețuire pașnică a celor două comu
nități cipriote.

Țara noastră consideră că o problemă 
crucială a lumii contemporane o repre
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zintă înfăptuirea dezarmării și, în pri
mul rînd, a dezarmării nucleare. Se im
pun măsuri hotărîte, acțiuni unite ale 
tuturor popoarelor, ale opiniei publice 
înaintate de pretutindeni, pentru oprirea 

•cursei înarmărilor și, în primul rînd, a 
înarmărilor nucleare, care au’ absorbit 
în acest an circa 300 de miliarde de do
lari, apăsînd greu pe umerii tuturor po
poarelor, creînd primejdii mari pentru 
viața și securitatea fiecărei națiuni.

România militează în mod ferm pen
tru înlăturarea stării de subdezvoltare 
în care se mai află o mare parte a po
poarelor, pentru lichidarea împărțirii 
lumii în țări bogate și țări sărace, a ma
rilor decalaje dintre nivelele de dezvol
tare ale statelor — rezultate ale vechii 
politici imperialiste și colonialiste.

Acționăm neabătut pentru înfăptuirea 
unei noi ordini economice și politice 
mondiale, care să dea posibilitatea fie
cărui popor să se dezvolte liber și ne
îngrădit, potrivit voinței și aspirațiilor 
proprii, să-și dezvolte rapid forțele de 
producție și să-și valorifice în interesul 
său bogățiile naționale, beneficiind larg, 
în condiții de deplină egalitate, de cu
ceririle tehnicii și științei contemporane.

Apreciem că trebuie întărit continuu 
rolul Organizației Națiunilor Unite și al 
altor organisme internaționale. Organi
zația Națiunilor Unite trebuie să asigure 
participarea cu drepturi egale a tuturor 
statelor la soluționarea problemelor care 
confruntă omenirea contemporană și de 
care depinde instaurarea unei păci trai
nice pe planeta noastră. Mai mi^. ca 
oricînd se impune ca toate statele și, 
îndeosebi, țările mici și mijlocii, țările 
în curs de dezvoltare și nealiniate, să 
aibă un cuvînt greu de spus în soluțio
narea problemelor vieții contemporane. 
Organizația Națiunilor Unite trebuie să 
aducă o contribuție mai activă la gene
ralizarea noilor relații, cu adevărat de
mocratice, între toate țările. Este nece
sar, de asemenea, ca în modul de orga
nizare al O.N.U., în întreaga sa activitate 
să se reflecte uriașele schimbări care au 
avut loc în dezvoltarea lumii în perioa
da postbelică, eliminîndu-se elementele 
anacronice care nu mai corespund si
tuației actuale, noilor realități interna
ționale, asigurîndu-se democratizarea a- 
cestei organizații, a întregii vieți inter
naționale.

Trebuie să fie clar că o adevărată poli
tică de pace, de colaborare internaționa
lă nu este posibil de realizat pînă nu se 
va pune capăt subdezvoltării, pînă nu se 
vor asigura ridicarea nivelului de trai al 
tuturor națiunilor, deplina egalitate în
tre state. Este adevărat, popoarele care 
au suferit timp de secole dominația sînt 
grăbite să lichideze starea de înapoiere ; 
ele nu pot aștepta la infinit, trăind în 
mizerie. De aceea, România se află ferm 
de partea forțelor democratice, progre
siste, a națiunilor care vor să trăiască li
bere, să lichideze subdezvoltarea, care vor 
să instaureze noua ordine economică și 
politică internațională, egalitatea și 
dreptatea. (Aplauze puternice, prelungi
te ; urale).

Tocmai datorită justeței politicii exter
ne a partidului și țării noastre, a faptu
lui că principiile pe care le promovăm 
în viața internațională corespund pe de
plin intereselor tuturor națiunilor, poli
tica partidului și statului nostru se bu
cură de o meritată apreciere pe plan in
ternațional ; România are astăzi prieteni 
pe toate meridianele lumii, fiind consi
derată un factor activ în lupta împotriva 
imperialismului, colonialismului, pentru 
o lume mai dreaptă și mai bună. (Apla
uze puternice, prelungite).

întregul nostru popor, tînăra genera
ție a patriei sprijină și înfăptuiește nea
bătut, atît politica internă, cît și politica 
externă a țării noastre, deoarece aceasta 
corespunde pe deplin năzuințelor lor vi
tale, asigură mersul ferm înainte al 
României spre socialism și comunism. 
(Aplauze puternice).

Prin relațiile Internaționale pe care le 
dezvoltă, organizațiile revoluționare de 
tineret din România aduc o contribuție 

prețioasă la înfăptuirea politicii inter
naționale a țării.

în rîndul uriașelor forțe sociale ale 
progresului contemporan, un rol de cea 
mai mare importanță joacă tînăra ge
nerație de pretutindeni. Tineretul este 
vital interesat în realizarea unor trans
formări înnoitoare ale societății umane, 
în așezarea pe baze mai echitabile a or
ganizării vieții sociale. El aspiră să-și a- 
sigure condiții noi de pregătire, accesul 
neîngrădit în școlile de toate gradele, 
posibilități de manifestare, fără discri
minări, în cîmpul vieții economico-socia
le, de participare la conducerea societă
ții, la făurirea propriului destin. De ace- 
cea, prin elanul și combativitatea sa, 
prin idealurile sale generoase, tineretul 
reprezintă un imens potențial în trans
formarea progresistă, revoluționară a 
lumii. Totodată, tînăra generație aspiră 
din toate puterile la eliminarea perico
lelor care pot duce la izbucnirea unui nou 
război mondial nimicitor — în care ea 
este chemată să dea cel mai greu tribut 
de sînge — dorește cu ardoare să-și 
spună cuvîntul asupra problemelor grave 
ce confruntă astăzi omenirea, frămîntă 
viața internațională și, mai ales, să ia 
parte activă, nemijlocită, la făurirea 
propriului viitor de pace și prosperitate, 
a zilei de mîine în care dorește să trăias
că și să muncească ! (Aplauze puternice).

Iată de ce, tineretul nu poate fi decît 
alături de forțele revoluționare, progre
siste, antiimperialiste, în lupta împotri
va politicii de dominație imperialistă și 
colonialistă, pentru lichidarea oricăror 
inegalități, pentru o lume în care fiecare 
națiune să fie pe deplin liberă, pentru 
o lume mai dreaptă și mai bună pe pla
neta noastră ! (Aplauze puternice, pre
lungite).

Dorim ca Uniunea Tineretului Comu
nist, Uniunea Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România, Organizația de 
Pionieri să desfășoare o largă activitate 
internațională pentru realizarea acestor 
aspirații ale tineretului de pretutindeni, 
să-și intensifice colaborarea cu organiza
țiile similare din țările socialiste, cu or
ganizațiile progresiste, democratice, re
voluționare din toate statele lumii. Tre
buie să fie extinse continuu contactele, 
raporturile de cunoaștere reciprocă cu 
tineretul de pe toate meridianele globu
lui, în scopul realizării unității și solida
rității internaționale a tinerei generații 
în lupta pentru cauza păcii și progresu
lui. Acționînd astfel, organizațiile revo
luționare de tineret din patria noastră își 
vor îndeplini misiunea internaționalistă 
încredințată de partidul comunist, vor fi 
un factor activ în lupta mondială pentru 
instaurarea unei lumi mai bune, în care 
tînăra generație să se poată dezvolta co
respunzător năzuințelor sale. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

Dragi tovarăși și prieteni,

Congresul și Conferințele voastre sînt 
chemate să dezbată, într-un înalt spirit 
de răspundere, sarcinile ce revin tine
retului, pionierilor, în munca și lupta 
pentru realizarea Programului partidu
lui nostru, pentru înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului, a Români
ei socialiste. Nu doresc să mă refer acum 
la o serie de lipsuri și neajunsuri, care 
— după cum știți — s-au manifestat 
în această perioadă în activitatea 
organizațiilor de tineret și pionieri. 
Nu fac aceasta, abătîndu-mă de la re
gulă, de la principiul meu de a atrage 
atenția și asupra a ceea ce este rău. Fac 
această excepție la reuniunea de deschi
dere festivă a lucrărilor Congresului și 
Conferințelor voastre, avînd convingerea 
că în desfășurarea lucrărilor Congresului 
și Conferințelor se va analiza activita
tea într-un spirit exigent, critic și auto
critic, se va evidenția și ceea ce a fost 
bun, dar și ceea ce a fost rău, lipsurile, 
pentru a se trage concluzii corespunză
toare și stabili măsurile ce se impun în 
vederea îmbunătățirii muncii, creșterii 
rolului organizațiilor voastre în întreaga 
viață economico-socială din România. 
(Aplauze puternice).

Ținînd seama de amplul program ce 
trebuie înfăptuit în viitor, se impune ca 
organizațiile de tineret să desfășoare o 
activitate mai susținută, mai combativă, 
cu un mai pronunțat caracter revoluțio
nar, pentru a putea fi la înălțimea sar
cinilor încredințate de partid, a misiu
nii lor de unire a forțelor întregului ti
neret. Uniunea Tineretului Comunist, 
Comitetul său Central, trebuie să se 
ocupe mai activ și mai responsabil de 
problemele muncii și educației tineretu
lui muncitoresc, țărănesc, ale elevilor, 
studenților, ale tuturor categoriilor de 
tineri, de participarea lor tot mai efi
cientă și entuziastă la eforturile între
gului popor pentru edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate. Tot
odată, se impune ca Uniunea Tineretu
lui Comunist să aibă o poziție mai 
combativă față de diferitele lipsuri, față 
de nesoluționarea corespunzătoare, de 
către unele ministere și instituții, a pro
blemelor de muncă și viață ale tinere
tului. Nu trebuie uitat nici un moment 
”ă o organizație revoluționară trebuie 
>ă se ocupe permanent de toate proble
mele tineretului. Iar problemele de 
nuncă, de viață, de învățătură sînt 
probleme vitale față de care Uniunea 
Tineretului Comunist trebuie să aibă o 
atitudine mai intransigentă, mai comba
tivă decît pînă acum ! (Aplauze puterni
ce, prelungite). Asociațiile studenților 

comuniști trebuie, de asemenea, să a- 
dopte o atitudine mai critică față de 
activitatea lor înseși, fată de neajunsu
rile care se mai manifestă în învăț.ă- 
mîntul nostru superior în ce privește 
legarea strînsă a acestuia cu producția 
și cercetarea, față de problemele care 
privesc condițiile de învățămînt și de 
viață ale studenților. Trebuie înțeles că 
asociațiile studențești, Uniunea Asocia
țiilor Studenților Comuniști nu sînt în 
nici un fel subordonate vreunui minis
ter și cu atît mai puțin Ministerului 
Educației și Învățămîntului. Ele sînt 
organizații revoluționare care își desfă
șoară activitatea sub conducerea nemij
locită a partidului și trebuie să aibă o 
activitate și o poziție corespunzătoare ! 
Faptul că reprezentanții asociațiilor par
ticipă în organele de conducere ale Mi
nisterului Educației și învățămîntului și 
instituțiilor de învățămînt superior nu 
trebuie să ducă la transformarea orga
nizațiilor revoluționare ale studenților 
într-o anexă a ministerelor și instituții
lor de învățămînt. Asociațiile trebuie să 
manifeste o poziție fermă, combativă, 
față de orice fel de neajunsuri și men
talități anacronice, continuînd astfel bo
gatele tradiții revoluționare ale studen- 
țimii înaintate din România. Nu este 
problemă în vreun institut de învăță- 
mînt care să nu preocupe asociațiile 
studențești, față de care acestea să nu 
ia poziție, inclusiv problemele învăță
mîntului. De altfel, a constituit o gre
șeală faptul că, un timp, am acceptat 
ca organizațiile de partid să fie îm
părțite pe vîrste, între profesori și stu- 
denți, pornind de la unele teze greșite, 
dăunătoare, potrivit cărora ar scădea 
autoritatea profesorului dacă face parte 
din aceeași organizație cu studenții sau 
muncitorii din laboratoare. Autoritatea 
profesorului nu se creează izolîndu-1 în 
„turnul de fildeș", ci servind politica 
partidului, luptînd pentru realizarea ei, 
pentru un învățămînt revoluționar, nou ! 
(Aplauze puternice). Sînt convins că 
participarea studenților la întreaga ac
tivitate din învățămînt, poziția Iot fer
mă, discutarea împreună cu profesorii a 
problemelor învățămîntului — nu nymai 
că nu vor dăuna, nu vor diminua nive
lul învățămîntului, ci dimpotrivă, vor 
contribui la creșterea nivelului învăță
mîntului, la realizarea unui învățămînt 
tot mai bun. Am deplina încredere că 
tineretul patriei noastre este animat de 
dorința de a-și însuși într-un mod cît 
mai complet cele mai noi și înalte cu
noștințe, că este exigent față de el în
suși. Numai așa vom putea garanta un 
învățămînt care să corespundă cerințelor 
partidului, cerințelor revoluției tehnico- 
științifice contemporane. (Aplauze pu
ternice).

In ce privește organizațiile de pionieri 
— și acestea au un rol tot mai impor
tant în educarea copiilor în spiritul 
creației, al muncii creatoare, al respec
tului istoriei poporului român, a operei 
sale mărețe de transformare revoluțio
nară a societății, în spiritul dorin
ței și hotărîrii copiilor, a tineri
lor de mîine de a-și aduce contri
buția la munca părinților lor, la înflo
rirea patriei noastre. Organizațiile de 
pionieri trebuie să aibă o activitate mai 
combativă și, într-o anumită măsură, 
mai multă independență. Trebuie să se 
asigure o tot mai mare participare a 
copiilor la conducerea activității orga
nizațiilor, la elaborarea programelor de 
activitate, în strînsă legătură cu organi
zațiile Uniunii Tineretului Comunist, sub 
conducerea organizațiilor de partid. Tre
buie să ținem permanent seama că or
ganizațiile de pionieri sînt organizații 
revoluționare și întreaga lor activitate 
trebuie să se caracterizeze prin acest 
spirit. Ele constituie o școală minunată 
de formare a copiilor, a tinerilor de 
mîine, nu numai pentru învățămînt și 
muncă, dar și pentru conducere, dezvol- 
tîndu-le în acest scop personalitatea. 
Iată de ce trebuie să imprimăm un ca
racter mai combativ, mai revoluționar 
în conducerea organizațiilor de pionieri. 
(Aplauze puternice).

Am convingerea că lucrările Congre
sului Uniunii Tineretului Comunist, ale 
Conferinței Naționale a Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști și ale Con
ferinței Naționale a Organizației de 
Pionieri vor marca un moment impor
tant în lichidarea lipsurilor și neajun
surilor din activitatea acestor organiza
ții, în îmbunătățirea activității lor, în 
educarea comunistă a generației tinere 
din patria noastră, că vor determina un 
nou avînt în activitatea revoluționară a 
tineretului, ducînd la creșterea rolului 
său în munca și lupta întregului popor 
pentru înfăptuirea cu succes a istorice
lor hotărîri ale Congresului al XI-lea, 
în sporirea contribuției tineretului Ia 
edificarea victorioasă a socialismului și 
înaintarea spre comunism a României. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Cu această convingere, doresc în în
cheiere să vă urez vouă, dragi tovarăși 
și prieteni, tuturor tinerilor din Româ
nia, succese tot mai mari în muncă, în 
învățătură, în cercetare, în viață. Vă 
urez un viitor fericit în România socia
listă și comunistă, multă sănătate, multă 
fericire ! (Aplauze puternice, prelungite; 
urale îndelung repetate. Se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R.“. în picioare, toți cei 
prezenți în sală ovaționează îndelung 
pentru Partidul Comunist Român, pen
tru secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).
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Ședința festivă din
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Sala Palatului Republicii
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat au participat 
luni dimineața la ședința festi
vă. găzduită în marea sală a Pa
latului Republicii, care a mar
cat deschiderea Congresului al 
X-lea al Uniunii Tineretului Co
munist, a celei de-a X-a Con
ferințe a Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din Româ
nia și a celei de-a IlI-a Confe
rințe Naționale a Organizației 
Pionierilor, constituite într-un 
adevărat forum politic al tinere
tului patriei noastre, angajat 
activ și responsabil în eforturile 
întregii națiuni pentru înfăptui
rea programului partidului.

...Este ora 9,00. La intrarea în 
sală, secretarul general al par
tidului, ceilalți conducători de 
partid și de stat sînt întîmpinați 
cu însuflețite aplauze, ovații și 
urale. Clipe în șir'' se scandează 
cu înflăcărare, într-o firească și 
simbolică alăturare, numele par
tidului și al secretarului său ge
neral — „Ceaușescu — P.C.R.", 
„Ceaușescu — P.C.R.“.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, într-o impresionantă 
unitate de simțire și gîndire, sînt 
reafirmate sentimentele de fier
binte dragoste, de profundă sti
mă și recunoștință pe care tine
rii patriei — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități 
— le nutresc față de partid și 
secretarul său general, pentru 
grija statornică ce le-o poartă, 
pentru minunatele condiții în 
care învață, muncesc și se for
mează, pentru rolul atît de im
portant ce le-a fost conferit în 
viața țării. în opera de făurire 
a prezentului socialist și a vii
torului comunist al patriei. Ei 
își reînnoiesc, totodată, angaja
mentul de a se situa neîntrerupt 
la înălțimea marilor sarcini ce 
le revin, a încrederii acordate 
de partid și popo^

Sînt momente. de intensă 
bucurie, satisfacție și mîndrie 
patriotică — trăite, prin inter
mediul transmisiei directe a 
posturilor noastre de radio și 
televiziune, de toți tinerii cetă
țeni ai țării, de întreaga na
țiune.

In prezidiul ședinței festive 
iau loc tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Manea Mă- 
nescu, Ștefan Voitec, Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Emil Dră- 
gănescu, Petre Lupu, Paul Ni- 
culescu, Gheorghe Oprea, Gheor- 
ghe Pană, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, 
Ștefan Andrei, Iosif Banc, Mi
hai Dalea, Mihai Gere. Nicolae 
Giosan, Ion Ioniță, Vasile Patili- 
neț. Ion Ursu.

Un grup de pionieri urcă la 
prezidiu și oferă buchete de flori * 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, ce
lorlalți conducători ai partidu
lui și statului.

în prezidiu iau loc, de aseme
nea, reprezentanți ai tineretului 
și copiilor de pe întreg cuprin
sul patriei, precum și ai orga
nizațiilor de tineret de peste 
hotare care participă la 
Congresul U.T.C.. Conferința 
U.A.S.C.R., Conferința Naționa
lă a Organizației Pionierilor.

Sala Palatului este împodobi
tă sărbătorește. în aceste mo
mente deosebite, sînt arborate 
drapelele partidului și statului. 
Portretul secretarului general al 
partidului domină fundalul sce
nei.

în sală se află membri ai C.C. 
al P.C.R., Consiliului de Stat și 
ai guvernului, vechi militanți ai 
mișcării comuniste și muncito
rești din țara noastră, ai miș
cării de tineret, activiști de 
partid și de stat, personalități 
ale vieții științifice, culturale și 
artistice, oameni ai muncii.

La lucrările acestui forum 
participă delegați ai tinerei 
noastre generații — muncitori și 
intelectuali, țărani cooperatori 
și militari, studenți și elevi — 
care iși consacră întreaga pu- 
tere de muncă cauzei partidului, 
triumfului socialismului și co
munismului pe pămîntul ro
mânesc.

Iau parte, în același timp, ca 
invitate, 130 de delegații care 
reprezintă organizații revoluțio
nare, progresiste și democratice 
de tineret, studenți și pionieri 
din diferite țări ale lumii, ex
presie a solidarității dintre or
ganizațiile noastre de tineret 
și cele de peste hotare, a voin
ței și hotăririi comune de a în
tări colaborarea și unitatea in 
lupta pentru realizarea aspirați
ilor popoarelor de libertate și 
progres, a intereselor și drep
turilor legitime ale tinerei gene
rații. împotriva exploatării și 
asupririi, pentru statornicirea 
unei noi' ordini politice și eco
nomice internaționale, a unui 
climat de pace și securitate in 
întreaga lume.

Ședința festivă este deschisă de 
tovarășul Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al*  Uniunii Tineretului 
Comunist, care, în numele C.C. 
al U.T.C., Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comu
niști din România și Consiliului 
Național al Organizației Pionie
rilor. a spus : „Exprimînd ma
rea fericire de a vă avea în mij
locul nostru, noi, toți participan
ts la acest înalt forum al tine
reții, întregul tineret al patriei, 
vedem în prezența dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, o nouă 
și elocventă expresie a grijii și 
atenției calde, părintești cu care 
partidul, dumneavoastră perso
nal. înconjurați tînăra generație, 
ne îndrumați statornic și cu clar
viziune pașii. vegheați asupra 
creșterii și formării noastre ca 
tineri revoluționari, ca mili
tanți activi pentru cauza Parti
dului Comunist Român.

Pentru întreaga noastră na
țiune ca și pentru generația 
tînăra a patriei este cea mai 
mare mîndrie că in fruntea 

partidului și statului nostru vă 
aflați dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, eminent fiu al po
porului, neînfricat patriot și in
ternaționalist, personalitate pro
eminentă a vieții internaționale, 
care din cea mai fragedă vîrstă 
v-ați dedicat hotărît și consec
vent luptei revoluționare, înfăp
tuirii idealurilor de libertate și 
dreptate socială pe pămîntul 
României, afirmării ideilor so
cialismului și comunismului în 
lume, a păcii și progresului so
cial. După înaltul dumneavoas
tră exemplu se modelează azi 
poporul și țara întreagă, noi, 
vlăstarele ei tinere.

Participarea dumneavoastră la 
deschiderea lucrărilor forumului 
nostru reprezintă pentru tînăra 
generație a patriei cea mai 
înaltă cinste și onoare, avînd 
semnificația profundă a întăririi 
și dezvoltării hotărîrii noastre 
de a face totul pentru înfăptui
rea neabătută a mărețului Pro
gram al Partidului Comunist 
Român de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te și înaintare a României spre 
comunism, pentru îndeplinirea 
marilor sarcini puse în fața 
noastră de partid, de dumnea
voastră — conducătorul iubit al 
tineretului, al întregului nostru 
popor.

Vă raportăm că adunările și 
conferințele de alegeri ale or
ganizațiilor noastre, premergă
toare acestui forum, au dat ex
presie încrederii nețărmurite a 
tinerei generații față de politica 
Partidului Comunist Român, a- 
tașamentului său deplin față de 
partid, față de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Congresul U.T.C., Conferințe
le Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din România și 
Organizației Pionierilor, întruni
te în atmosfera de puternică și 
entuziastă angajare a tineretu
lui alături de întregul popor în 
înfăptuirea sarcinilor stabilite 
de partid, vor dezbate, în spirit 
de înaltă exigență, activitatea 
desfășurată de organizațiile 
noastre în vederea formării co
muniste pentru muncă și viațȘ 
a tinerei generații și vor stabili 
măsurile ce se impun pentru 
organizarea și unirea eforturilor 
întregului tineret în realizarea 
hotărîrilor Congresului al XI- 
lea, a Programului P.C.R.

înflăcărați de dragostea și de
votamentul nețărmurit ce vi le 
purtăm, vă mulțumim fierbinte, 
din toată inima, cu tot cugetul, 
pentru prezența dumneavoastră 
aici, în mijlocul nostru, pentru 
tot ceea ce faceți spre binele și 
prosperitatea patriei, a națiunii 
noastre socialiste".

Tovarășul Ion Traian Ștefă
nescu a adresat, apoi, un cald 
salut delegațiilor și invitaților, 
tuturor uteciștilor și pionierilor, 
întregului tineret al patriei noas
tre socialiste, precum și delega
țiilor de tineret de peste hotare.

Urmează clipe solemne. în 
timp ce se intonează înflăcăra- 
tul cîntec patriotic „Trei culori", 
grupuri reprezentînd toate ca
tegoriile de tineret din țara 
noastră aduc, în sală, steagurile 
Uniunii Tineretului Comunist, 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România și Orga
nizației Pionierilor. Ele sînt 
așezate lîngă steagul partidu
lui și drapelul patriei.

Exprimînd dorința împărtășită 
de toți tinerii și pionierii din 
patria noastră, primul secretar 
al C.C. al U.T.C. a rugat pe to
varășul Nicolae Ceaușescu să ia 
cuvîntul.

întâmpinat cu îndelungi ova
ții și urale, ia cuvîntul tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmărită 
cu deosebită atenție, cu larg in
teres, fiind subliniată, în repe
tate rînduri, cu vii aplauze.

Aprecierile, îndemnurile însu- 
flețitoare ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu găsesc — și de aceas
tă dată — un profund ecou în 
conștiința și sufletul tinerilor 
patriei noastre, care, pe deplin 
conștienți de marile răspunderi 
sociale ce le revin, își mani
festă hotărîrea nestrămutată de 
a se căli în spirit comunist, re
voluționar, de a milita cu fer
mitate pentru înfăptuirea Pro
gramului partidului de edifi
care a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism. *

Făcîndu-se ecoul acestor gîn- 
duri și simțăminte, primul se
cretar al C.C. al U.T.C., adre- 
sîndu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a spus :

„Tn numele partîcipanților la 
forumul tineretului, în numele 
tinerei generații a patriei, vă 
exprimăm, din toată inima, 
cele mai calde și sincere mul
țumiri, profunda gratitudine 
pentru aprecierile privind munca 
și activitatea noastră, pentru in
dicațiile deosebit de prețioase pe 
care le-am primit astăzi și vă 
asigurăm că ele vor constitui 
pentru noi o călăuză de neclin
tit, un îndemn permanent pentru 
Uniunea Tineretului Comunist, 
Uniunea Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România și Orga
nizația Pionierilor, în educarea 
comunistă, revoluționară, pentru 
muncă și viață a tuturor tineri
lor din patria noastră.

Vă încredințăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
lucrările noastre, întreaga acti
vitate viitoare se vor desfășura 
în spiritul orientărilor și indica
țiilor cuprinse în cuvîntarea 
dumneavoastră. Deși dumnea
voastră nu v-ați referit, cu acest 
prilej, la lipsuri și neajunsuri, 
ele există și sîntem conștienți de 
ele. în activitatea noastră vii
toare, eforturile noastre vor fi 
îndreptate în dezvăluirea cu cu
raj a lipsurilor. Sîntem hotărîți 
să facem totul pentru înlătura
rea neajunsurilor, să acționăm 
cu toată răspunderea și exigența 
comunistă pentru îmbunătățirea 

întregii activități politico-educa
tive, pentru promovarea consec
ventă a spiritului revoluționar și 
angajarea tot mai puternică a 
tinerei generații în realizarea 
cincinalului 1976—1980, in opera 
de înflorire multilaterală a pa
triei noastre socialiste.

Folosim acest prilej pentru a 
da glas, încă o dată, sentimen
telor noastre de adincă dragoste 
și prețuire față de dumneavoas
tră, față de patrie, partid și po
por și să vă asigurăm că, avînd 
drept suprem exemplu excepțio
nala dumneavoastră personali
tate, înaltul patriotism, spiritul 
revoluționar și activitatea neo
bosită care vă caracterizează, nu 
vom precupeți nici un efort pen
tru a transpune în viață indica
țiile și sarcinile pe care ni le-ați 
dat, pentru a ne spori contribu
ția la înfăptuirea neabătută a 
hotărîrilor Congresului al XI-lea 
al - Partidului Comunist Român. 
Așa cum ați spus aici, ca ur
mași ai eroilor poporului nostru, 
vom face totul pentru a duce 
mai departe făclia revoluțio
nară, cauza partidului, pentru a 
înălța România, patria noastră 
scumpă, tot mai sus, pe treptele 
luminoase ale socialismului și 
comunismului.

Mulțumindu-vă din nou, din 
adîncul ființei noastre, îngădui- 
ți-ne să vă adresăm dumnea
voastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit și apropiat prieten al 
tineretului, sincere urări de să
nătate și putere de muncă pen
tru a conduce, tot mai departe, 
pe noi culmi, opera de făurire 
a socialismului și comunismului 
în România, pentru triumful 
idealurilor păcii și progresului în 
întreaga lume".

In sală răsună din nou acla
mații entuziaste pentru partid 
și secretarul său general, pentru 
România socialistă și minunatul 
nostru popor, pentru tineretul 
comunist al patriei. Se scandează 
cu înflăcărare „Ceaușescu- 
P.C.R.", „Ceaușescu și poporul".

în încheierea ședinței festive, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu și cei
lalți conducători de partid și de 
stat se fotografiază în mijlocul 
grupurilor de tineri uteciști și 
pionieri veniți din toate colțu
rile țării. Momente emoționante, 
care vor dăinui mereu în inima 
și amintirea participanților. al P.C.R.

/

Lucrările celei dea III-a Conferințe 
Naționale a Organizației Pionierilor

La Ateneul Român au început, 
luni la amiază, lucrările celei 
de-a III-a Conferințe Naționale 
a Organizației Pionierilor, eve
niment cu multiple semnificații 
în viața purtătorilor cravatelor 
roșii cu tricolor, a cadrelor de 
educatori, a tuturor celor che
mați să pregătească pentru viață 
și muncă generațiile tinere, mi
lioanele de copii ce cresc odată 
cu țara.

Conferința se desfășoară sub 
semnul puternicei impresn pro
duse de cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, rostită cu 
prilejul ședinței festive de des
chidere a Congresului al X-lea 
al U.T.C., a celei de-a X-a Con
ferințe a U.A.S.C.R. și a III-a 
Conferință a Organizației Pio
nierilor.

Ora 12,00. încep lucrările ma
relui sfat al pionierilor. Delega
ții — pionieri, reprezentanți ai 
celor peste 2 100 000 de purtători 
ai cravatelor roșii cu tricolor, 
comandanți-instructori de uni
tăți și detașamente, cadre didac
tice, muncitori, părinți — into
nează marșul „Tot înainte", cîn
tec ce exprimă faptele și nă
zuințele copiilor care 3-au năs
cut și cresc în anii celor mai 
profunde transformări înnoitoare 
din viața țării.

La ședința de deschidere au 
luat parte tovarășii Mihai Dalea 
și Mihai Gere, membri supleanti 
ai Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. Au participat,

în Sala Palatului Republicii 
Socialiste România au început, 
luni dimineața, lucrările celui 
de-al X-lea Congres al Uniunii 
Tineretului Comunist.

în spiritul generoaselor în
demnuri și recomandări ale se
cretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul’ Nicolae Ceaușescu. cu
prinse în cuvîntarea rostită la 
ședința festivă de deschidere, 
Congresul dezbate pe larg pro
blemele fundamentale ale orga
nizației revoluționare a tineretu
lui comunist din țara noastră.

Moment cu adinei semnificații 
în viața tinerei generații a 
României socialiste, acest forum 
politic este chemat să facă o 
analiză temeinică și exigentă a 
contribuției pe care tineretul 
patriei a adus-o, în anii care au 
trecut de la Congresul al IX-lea 
al U.T.C., la marile realizări do- 
bîndite de poporul nostru în 
toate domeniile de activitate, să 
adopte hotărîri care să exprime 
plenar angajarea fermă a tinerei 
generații în munca și lupta în
tregului nostru popor pentru în
făptuirea prevederilor de istori
că însemnătate ale documentelor 
celui de-al XI-lea Congres al 
P.C.R.

La lucrările Congresului par
ticipă tovarășii Emil Bobu, 
Gheorghe Pană, Iosif Banc, iau 
parte, de asemenea, ca invitați, 
miniștri, conducători de institu
ții centrale, activiști de partid și 
tineri din activul U.T.C. și al 
asociațiilor studenților comuniști.

După ce au ales organele de 
lucru ale Congresului, delegații 
adoptă, în unanimitate, ordinea 
de zi, care cuprinde :

1. Raportul Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Co
munist privind activitatea desfă
șurată în perioada dintre con
gresele al IX-lea și al X-lea și 
sarcinile ce revin Uniunii Tine
retului Comunist în vederea par
ticipării active a tinerei genera
ții la înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XI-lea al P.C.R.;

2. Raportul Comisiei centrale 
de cenzori ;

3. Adoptarea unor modificări 
la Statutul U.T.C. ;

4. Alegerea Comitetului Cen
tral al U.T.C. și a Comisiei cen
trale de cenzori.

Se aprobă, apoi, constituirea 
celor 8 secțiuni de lucru și Re
gulamentul de desfășurare a lu
crărilor Congresului.

La primul punct al ordinii de 
zi, tovarășul Ion Traian Ștefă
nescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., prezintă Raportul Comi
tetului Central al U.T.C. privind 
activitatea desfășurată în peri
oada dintre congresele al IX-lea 
și al X-lea și sarcinile ce revin 
Uniunii Tineretului Comunist 
în vederea participării active a 
tinerei generații la înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XI-lea

de asemenea, membri ai C.C. al 
P.C.R., reprezentanți ai unor 
instituții centrale și organizații 
obștești, activiști de partid și de 
stat, personalități ale vieții noas
tre științifice, culturale și artis
tice.

Sînt prezenți oaspeți de peste 
hotare, soli ai organizațiilor de 
pionieri din țări socialiste, repre
zentanți ai unor organizații in
ternaționale.

Conferința aprobă în unanimi
tate ordinea de zi a lucrărilor, 
care cuprinde :

1. Raportul Consiliului Națio
nal al Organizației Pionierilor 
privind activitatea desfășurată 
în perioada dintre cele două 
conferințe și sarcinile ce revin 
Organizației pionierilor în ve
derea transpunerii în viață a 
hotărîrilor Congresului al XI-lea 
al Partidului Comunist Român 
cu privire la educarea și for
marea tinerei generații.

2. Raport cu privire la modifi
cările ce se propun a fi aduse 
Statutului Organizației Pionieri
lor din Republica Socialistă 
România.

3. Alegerea Consiliului Națio
nal al Organizației Pionierilor.

La primul punct al ordinii de 
zi, tovarășul Virgiliu Radulian. 
președintele C.N.O.P.. a prezen
tat Raportul Consiliului Națio
nal al Organizației Pionierilor 
referitor la activitatea desfășu
rată în. perioada octombrie 
1971 — noiembrie 1975.

în continuare, tovarășul Nico
lae Ungureanu prezintă raportul 
Comisiei centrale de cenzori.

în cursul după-amiezii a în
ceput dezbaterea problemelor 
înscrise pe ordinea de zi. Au 
luat cuvîntul. delegați și invitați, 
tovarășii : Mihai Hîrjău, prim- 
secretar al Comitetului muni
cipal București al U.T.C., Maria 
Mihalache, secretar al Comito- 
tetului U.T.C. de la Combinatul 
de fibre și fire sintetice Săvi- 
nești, Iulian Lungu, Secretar al 
Comitetului U.T.C. de la Combi
natul siderurgic Galați. Ilie Vlad, 
secretar al Comitetului U.T.C. de 
la C.A.P. Purani, județul Teleor
man, loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, 
Petru Berce, președinte al Con
siliului U.A.S.C. din Centrul 
Universitar Cluj-Napoca, Ladis- 
lau Benedek, prim-secretar al 
Comitetului județean Harghita 
al U.T.C., Marin Dragnea, pre
ședintele Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
Mihai Stoica, adjunct al șefului

Lucrările Congresului 
al X-lea al U. T. C.

Secției Internaționale a C.C. al 
U.T.C., Tamara Dobrin, membră 
a Biroului Consiliului Național 
al Femeilor, Dumitru Băscea.nu, 
instructor U.T.C. la Consiliul 
Politic Superior al Armatei, 
Angelo Miculescu, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul 
agriculturii și industriei alimen
tare.

Participanții la dezbateri din 
rîndul delegaților și-au expri
mat bucuria și satisfacția pentru 
cinstea pe care le-a făcut-o 
secretarul general al partidului 
și președintele republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, prin 
prezența sa la ședința festi
vă de deschidere, prin aprecie
rile privind activitatea organiza
ției tineretului comunist, dînd 
glas hotărîrii nestrămutate a în
tregii lor generații de a înfăptui 
rteabătut indicațiile sale, de a-și 
spori contribuția la înfăptuirea 
mărețelor obiective înscrise în 
programul partidului de con
struire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.

Dezbătînd, în spirit critic și 
autocritic, de înaltă responsabi
litate, modul în care au fost în
făptuite sarcinile puse de partid 
în fața organizațiilor de tineret,

în continuare, tovarășa Elena 
Poparad-Mantho, vicepreședinte 
al Consiliului Național al Orga
nizației Pionierilor, a prezentat 
Raportul cu privire la modifică
rile ce se propun a fi aduse 
„Statutului Organizației Pionie
rilor din Republica Socialistă 
România". Modificările propuse 
au menirea să contribuie și mai 
mult la formarea în spirit revo
luționar a pionierilor și școlari
lor, să asigure cadrul necesar 
transpunerii cu succes în viața 
organizației a sarcinilor trasate 
de partid, a indicațiilor date de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
continuă perfecționare a activi
tății pionierești corespunzător 
cerințelor actuale și de perspec
tivă ale dezvoltării societății 
noastre. Modificările vizează o 
sporire a capacității organizato
rice, a rolului și participării tot 
mai active a pionierilor în con
ceperea activităților organizației, 
promovarea mai intensă a ini
țiativei, democrației și autocon- 
ducerii pionierești, creșterea răs
punderii și atribuțiilor cadrelor 
didactice — comandanți—instruc
tori. Se propune așezarea dis
tinctă a conținutului și formelor 
de activitate pionierească pe 
două trepte, respectiv pentru 
clasele II—IV, pe de o parte, și 
V—VIII, pe de altă parte.

în după-amiaza aceleiași zile 
s-a trecut la dezbaterea pro
blemelor înscrise pe ordinea de 

vorbitorii au făcut numeroase 
propuneri privind stabilirea căi
lor și mijloacelor adecvate pen
tru îndeplinirea rolului de mare 
însemnătate ce revine tineretu
lui in opera de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate. Relevînd că obiectivul 
fundamental al activității orga
nizației revoluționare a tinere
tului il va constitui educarea 
prin și pentru muncă a tuturor 
categoriilor de tineri, ei au in
sistat asupra necesității însuși
rii și aplicării riguroase a prin
cipiilor și normelor muncii și 
vieții comuniștilor, ale eticii, și 
echității socialiste, asigurării 
condițiilor pentru participarea 
responsabilă a tuturor tinerilor 
la înfăptuirea programului ela
borat de partid.

Dezbaterile au relevat, tot
odată, imperativul îmbunătățirii 
stilului de muncă al organelor 
și organizațiilor U.T.C., al folo
sirii adecvate a tuturor mijloa
celor educative în procesul de 
formare a tineretului pentru 

muncă și viață, al stimulării 
spiritului creator și de inițiati
vă al tinerilor.

Reafirmînd adeziunea totală 
a întregului nostru tineret la 
politica internă și externă a 
partidului, numeroși vorbitori 
au relevat, în cuvîntul lor, 
obiectivele care și le propune 
U.T.C. în scopul întăririi solida
rității militante și unității de 
acțiune a tinerei generații în 
lupta împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialis- 
mului, pentru libertate, indepen
dență, pace și progres, pentru 
înfăptuirea unei noi ordini eco
nomice și politice internaționa
le, pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte.

în raportul Comisiei de vali
dare prezentat de tovarășul Va
sile Suciu s-a relevat că dele
gații aleși pentru Congres re
prezintă organizațiile U.T.C. din 
toate sectoarele de activitate, 
uteciști cu o bună pregătire po
litică și profesională, fruntași 
în muncă, la învățătură și în 
activitatea obștească.

Delegații au ales, de asemenea, 
în cursul după-amiezii, o Comi
sie de pregătire a propunerilor 
de candidați pentru organele de 
conducere ale Uniunii Tineretu- 

zi a Conferinței, luînd cuvîntul 
tovarășii : Maria Ciobăcel, pre
ședinte al Consiliului județean 
Argeș al Organizației pionieri
lor, Aurel Bîrlea, secretar al 
Comitetului orășenesc Vulcan al 
P.C.R., județul Hunedoara, Ni
colae Zota, profesor la Școala 
generală Vasilați, județul Ilfov, 
Balazs Lajos, președintele Con
siliului județean Harghita al Or
ganizației pionierilor, pioniera 
Rodica Vultur, delegata Or
ganizației județene Cluj a 
pionierilor, Maria Raiciu, pre
ședinte al Consiliului munici
pal București al Organizației 
pionierilor, acad. Eugen Pora, 
Maria Stănescu, adjunct al mi
nistrului educației și învățămîn- 
tului, pioniera Otilia Hedeșan, 
delegata Organizației județene 
Arad a pionierilor și Aneta 
Spornic, membră a Biroului 
Consiliului Național al Femei
lor.

în cuvîntul lor, vorbitorii au 
exprimat întreaga bucurie și 
satisfacție de a fi avut în mij
locul lor, cu prilejul deschide
rii festive pe secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, făcindu-se 
ecoul hotărîrii neabătute a în
tregii lor generații de a-și adu
ce o tot mai mare contribuție 
la înfăptuirea exemplară a în
demnurilor sale mobilizatoare, a 
mărețelor obiective cuprinse în 
Programul partidului.

Vorbitorii au evidențiat rolul 
deosebit pe care-1 au cadrele de 
educatori, instituțiile de învă- 
i.ămînt în formarea multilate
rală a tineretului și copiilor, 
sprijinul pe care aceștia tre
buie să-1 acorde organizațiilor 
de pionieri. S-a relevat, totoda-

lui Comunist. în scopul asigu
rării unei cit mai bune repre
zentări a tuturor categoriilor de 
tineri, Congresul a stabilit ca 
în Comitetul Central al U.T.C. 
să fie aleși 215 membri și 90 
membri supleanți, iar în Comi
sia centrală de cenzori — 35 
membri. ♦

în cadrul unei ședințe festive, 
conducătorii delegațiilor de pes
te hotare au înmînat mesajele de 
salut adresate Congresului de 
organizațiile de tineret pe carp 
le reprezintă : Federația Mon
dială*  a Tineretului Democrat ; 
Uniunea Tineretului Comunist 
Leninist din U.R.S.S. ; Mișcarea 
Panafricană a Tineretului ; Fe
derația Tineretului Comunist 
Italian ; Uniunea Tineretu
lui Comunist Dimitrovist din 
R. P. Bulgaria ; Tineretul Co
munist din Spania ; Fede
rația Tineretului Arab ; tu 
niunea Socialistă a Tineretului 
din R. S. Cehoslovacă ; Mișcarea 
Tineretului Comunist din Franța; 
Uniunea ' Tineretului Muncitor

Socialist din R.P.D. Coreeană î 
Liga Tineretului Democrat din 
Japonia ; Tineretul Liber Ger
man ; Tineretul FRELIMO din 
Mozambic ; Uniunea Tineretului 
Socialist din R.S.F. Iugoslavia ; 
Uniunea Tineretului Revoluțio
nar din R. P. Mohgolă ; Uniunea 
Tineretului Comunist din Portu
galia ; Federația Uniunilor So
cialiste ale Tineretului Polonez; 
Tineretul Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei; Uniunea 
Tineretului Comunist din R. P. 
Ungară; Liga Tineretului Demo
crat din Finlanda ; Tineretul 
Comunist din Mexic ; Uniunea 
Tineretului Muncitor „Ho Și 
Min“ din R. D. Vietnam ; Uni
unea Tineretului Popular» Revo
luționar „Ho Și Min" din Vietna
mul de Sud ; Tineretul Popular 
Revoluționar din Laos ; Unitinea 
Tinerilor Comuniști din Cuba ; 
Consiliul European al Comitete
lor Naționale de Tineret ; Uni
unea Tineretului Socialist Arab 
din R. A. Egipt ; Tineretul Co
munist din Ecuador ; Uniunea 
Tineretului Revoluției din Si
ria ; Federația de Tineret a 
Partidului Muncii din Olanda ; 
Mișcarea Tineretului Socialist 
din Franța ; Federația de Tineret 
pe întreaga Indie ; Forța de Ti
neret pentru Socialism din Re
publica Dominicană ; Liga Tine
retului Comunist din Suedia ; 
Uniunea Națională a Tineretului 
din Algeria : Tineretul Comunist 
din Peru ; Federația Tineretului 
Socialist Italian ; Tineretul So
cialist din Portugalia ; Tineretul 
Comunist din Marea Britanie ; 
Tineretul Comunist din Belgia; 
Tineretul Comunist din Colum
bia ; Tineretul Socialist din 
Chile ; Tineretul Partidului Po
porului din Mauritania ; Uni
unea Tunisiană a Organizațiilor 
de Tineret ; Tineretul Socialist 
(valon) din Belgia ; Tineretul 
Social-Creștin (valon) din Bel
gia; Tineretul Comunist din El
veția; Federația Tineretului De
mocrat din Irak ; Tineretul 
Uniunii Progresiste Senegaleze; 
Tineretul Partidului Unit al In
dependenței din Zambia ; Liga 
Națională de Tineret a Con
gresului întregului Popor din 
Sierra Leone ; Tineretul So
cialist din Spania ; Orga
nizația Panelenă de Tineret 
„Rigas Ferreos" din Grecia ; Ti
neretul Comunist din Grecia ; 
Federația Tineretului Comunist 
și Progresist din Sri Lanka ; 
Liga Tineretului Comunist din 
Israel ; Federația Tineretului 
Comunist din Argentina ; Orga
nizația Tineretului Democrat 
Unit din Cipru; Tinerii Radicali 
de Stînga din Franța ; Federația 
Tineretului Comunist din San 
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tă, răspunderea deosebită a 
organelor și organizațiilor de 
partid și U.T.C. în dezvoltarea 
și perfecționarea activității pio
nierești, în educarea tinerei ge
nerații în spirit comunist. A 
fost reliefată, în aceeași măsură, 
necesitatea existenței unei 
strînse colaborări între familie, 
cadrele didactice și organizația 
de pionieri în vederea reali
zării înaltelor cerințe ale edu
cației comuniste a copiilor, a 
pregătirii lor temeinice și com
plexe, sădirii în inimile lor a 
pasiunii pentru învățătură și 
muncă, a dragostei nețărmurite 
pentru patrie, partid și popor. 
Un loc aparte în cadrul dezba
terilor a fost acordat proble
melor complexe vizînd dezvol
tarea la pionieri a unei atitu
dini ‘active față de muncă, sti
mularea participării conștiente 
la activități sociale utile, la di
ferite forme de muncă pro
ductivă. A fost subliniată, în 
același timp, problema extin
derii în școli a activităților teh- 
nico-aplicative de masă, a creș
terii numărului cercurilor uzi
nale, precum și diversificarea 
profilului acestora în raport cu 
multitudinea de profesii exis
tente. în ampla operă educativă 
a tinerei generații, o contribuție 
substanțială trebuie să o aducă 
și creatorii de artă și literatură 
care, prin mesajul operelor lor, 
au menirea să îmbogățească o- 
rizontul spiritual al tineretului, 
să slujească procesul formativ al 
copiilor și să ofere exemple 
demne de urmat, cu adincă re
zonanță în conștiința purtători
lor cravatei roșii cu tricolor.

A fost prezentat și aprobat a- 
poi Raportul Comisiei de vali
dare.

Marino ; Tineretul Comunist din 
Venezuela ; Tineretul Mișcării 
spre Socialism din Venezuela ; 
Mișcarea Tineretului Comunist 
din Australia ; Tineretul Comu
nist din Austria ; Tineretul Li
ber German din Berlinul Occi
dental ; Tineretul Partidului 
Progresului și Socialismului din 
Maroc ; Tineretul Uniunii Na
ționale pentru Independența 
Totală a Angolei ; Tineretul 
Muncitor din Maroc ; Tineretul 
Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest — SWAPO 
— Namibia ; Tineretul Muncitor 
Socialist German din R.F.G. ; 
Tineretul Comunist din Dane
marca ; Organizația Națională a 
Tineretului din Turcia ; Tinere
tul Mișcării de Acțiune Popu
lară Unitară din Chile ; Liga de 
Tineret a Uniunii Naționale 
Africane din Tanzania ; Tinere
tul Partidului Poporului din 
Panama ; Tinerii Socialiști din
R. F.G. ; Organizația Tineretului 
Progresist din Guyana ; Liga de 
Tineret a Partidului Libertății 
din Sri Lanka ; Uniunea Tinere
tului Democrat din Liban i Ti
neretul Consiliului Național 
African — Zimbabwe ; Mișcarea 
de Tineret din Republica Africa 
Centrală ; Liga Tineretului Co
munist din Canada ; Tineretul 
Socialist din Austria ; Consiliul 
Tinerilor Lideri Politici din
S. U.A. ; Liga Tineretului Social- 
Democrat din Finlanda ; Tine
retul Comunist din Uruguay 5 
Tineretul Socialist din Elveția; 
Uniunea de Tineret a Partidului 
de Centru din Finlanda.

S-a anunțat, totodată, că p< 
adresa Congresului au sosit me
saje din partea Comitetului Po
litic al Tineretului din Olan
da, Consiliului Național al Ti
neretului din Suedia, Uniunii 
Tineretului Social-Democrat din 
Suedia, Consiliului Național al 
Tineretului din Ghana, Fron
tului Tineretului Autonomist 
din Reunion, Tineretului Parti
dului Congresului din India,' 
Mișcării Tineretului Democrat 
Creștin din Italia, Tineretului 
Socialist German „Șoimii" din 
R. F. Germania, Tinerei Uniuni 
din R. F. Germania, Tineretu
lui Socialist din Cipru, Ligii 
Tineretului Socialist din Japo
nia, Tineretului Popular din 
Iran, Tineretului Socialist al 
Mișcării Electorale a Tineretu
lui din Venezuela, Adunării 
Mondiale a Tineretului, Ligii 
de Tineret a Partidului Congre
sului din Basutoland și Lesotho, 
Uniunii Internaționale a Tineri
lor Democrat-Creștini, Mișcării 
Naționale a Tineretului Revo
luționar din Mexic, Uniunii Eu
ropene a Tinerilor Democrat- 
Creștini, Tineretului Federalist 
Mondial, Ligii Naționale a Ti
nerilor Liberali din Anglia.

în aceste mesaje își găsește 
expresia prestigiul de care se 
bucură întreaga politică externă, 
consecvent principială, a parti
dului și statului nostru, activita
tea neobosită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pusă în 
slujba, propășirii României, a 
cauzei păcii șl colaborării în 
lume. Se subliniază, de aseme
nea, hotărîrea organizațiilor pro
gresiste de tineret din întreaga 
lume de a-și spori contribuția la 
soluționarea marilor probleme 
ale omenirii și dorința de a in
tensifica conlucrarea și coope
rarea cu tineretul român, cu 
U.T.C.

Mulțumind, în numele între
gului tineret al patriei, pentru 
mesajele adresate, primul secre
tar al C.C al U.T.C. a relevat că 
ele sînt expresia amplelor le
gături de prietenie și solidarita
te ale organizației revoluționare 
a tineretului din România cu 
organizațiile de tineret și stu
denți comuniste, socialiste, pro
gresiste și democratice din în
treaga lume. Reafirmînd dorința 
tineretului român de a extinde 
și întări, și în viitor, relațiile de 
colaborare în scopul realizării 
obiectivelor luptei unite a tine
rei generații din lumea întreagă, 
pentru. înfăptuirea Idealurilor de 
pace și progres social, primul 
secretar al C.C. al U.T.C. a rugat 
pe oaspeți să transmită tinerilor 
pe care îi reprezintă salutul 
prietenesc al Uniunii Tineretului 
Comunist și urări de deplin 
succes în activitatea lor.

în continuare, cea de-a III-a 
Conferință Națională a Organi
zației Pionierilor a primit me
saje de prietenie din partea re
prezentanților Comitetului In
ternațional al Mișcărilor pentru 
copii și adolescenți de pe lîngă 
Federația Mondială a Tineretu
lui Democrat, Organizației pio
nierilor din R.P. Bulgaria, Or
ganizației pionierilor din R. S. 
Cehoslovacă, Organizației pio
nierilor din R.P.D. Coreeană, Or
ganizației pionierilor din Cuba, 
Organizației pionierilor din 
Franța, Organizației pionierilor 
„Ernst Thălmann" din R. D. 
Germană, Organizației pionieri
lor din R.S.F. Iugoslavia, Uni
unii harcezilor polonezi, Orga
nizației pionierilor din R. P. Un
gară, Organizației Unionale de 
pionieri „V. I. Lenin" din Uni
unea Sovietică, Organizației pio
nierilor „Ho Și Min" din R. D. 
Vietnam.

Mesajele prietenești transmise 
Conferinței au adus salutul co
piilor și educatorilor din organi
zațiile respective, au exprimat 
aprecieri la adresa frumoaselor 
realizări ale pionierilor din 
România Socialistă, au dat glas 
dorinței comune de a dezvolta 
colaborarea tinerei generații de 
pretutindeni, sub semnul prie
teniei, al unui viitor luminos.

La aceste mesaje, prezidiul 
Conferinței a răspuns prin calde 
mulțumiri, asigurîndu-i pe oas
peți de sentimentele de priete
nie și solidaritate internaționa- 
listă pe care le nutresc copiii 
români și educatorii lor.

în încheierea lucrărilor primei 
zile a Conferinței a fost apro
bată propunerea ca în Consiliul 
Național al Organizației Pionie
rilor să fie aleși Ș01 membri, 
din care 150 pionieri.
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TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Unite Tanzania, 
JULIUS K. NYERERE, următoarea telegramă :

Realegerea, dumneavoastră în înalta funcție de președinte al 
Republicii Unite Tanzania, îmi oferă plăcuta ocazie să vă transmit, 
în numele guvernului și poporului român, precum și al meu per
sonal, cele mai călduroase felicitări și urări de noi succese în 
activitatea dumneavoastră dedicată nobilei cauze a fericirii și 
prosperității poporului tanzanian.

Sint profund convins că întîlnirile rodnice pe care le-am avut 
cu dumneavoastră, idealurile comune de pace și colaborare in
ternațională vor contribui și pe viitor la consolidarea și dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și cooperare statornicite între țările și po
poarele noastre, la făurirea unei lumi mai bune și mai drepte, 
la asigurarea păcii, libertății și progresului tuturor națiunilor.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis Maiestății Sale Regelui Regatului Hașemit 
al Iordaniei, HUSSEIN IBN TALAL, următoarea telegramă : ,

Cea de-a 40-a aniversare a zilei de naștere a Maiestății Voastre 
îmi oferă deosebita plăcere de a vă adresa felicitări cordiale, îm
preună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de 
pace și prosperitate pentru poporul iordanian prieten.

Folosesc acest prilej pentru a exprima convingerea că relațiile de 
prietenie și colaborare fructuoasă statornicite între țările noastre 
vor continua să se întărească tot mai mult. în spiritul convorbirilor 
pe care le-am avut în acest an cu Maiestatea Voastră, în interesul 
popoarelor noastre, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

PRIMIRE LA PRIMUL
MINISTRU AL GUVERNULUI

Tovarășul Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului, a primit 
luni după-amiază delegația Con
siliului Național al Revoluției 
din Dahomey, condusă de căpi
tan Andrâ Atchade, membru al 
Biroului Politic al C.N.R., mi- 
nistrul industriei, comerțului și 
turismului, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., face o vizită de 
prietenie în țara noastră.

Cu acest prilej, conducătorul 
delegației a rugat pe primul mi
nistru să transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, un salut 
cordial, urări de sănătate și fe-

cări
Luni dimineața a plecat la 

Hanoi o delegație de activiști ai 
Partidului Comunist Român, 
condusă de Mihai Burcheșin, se
cretar al Comitetului județean 
Dolj al P.C.R., care, la invitația 
C.C. al Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam, va face o vi
zită pentru schimb Tic experi
ență în Republica ’Democratăență în Republica 
Vietnam.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni. delegația a fost condusă 
de Gheorghe Arsene, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

Au fost de față reprezentanți 
ai Ambasadei Republicii Demo
crate Vietnam în Republica So
cialistă România.

★
Duminică seara a plecat la 

Praga o delegație a Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, condusă de Ion Ve- 
lișcu, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Tulcea al P.C.R., pre
ședintele Consiliului județean al 
F.U.S., care, la invitația Comi
tetului Central al Frontului Na
țional din R.S. Cehoslovacă, face 
o vizită pentru schimb de expe
riență în această țară.

La plecare, delegația a fost 
salutată de Titus Popescu, mem
bru al Biroului Executiv al Con
siliului Național al F.U.S., de 
activiști ai F.U.S.

★
Luni dimineață a părăsit Ca

pitala delegația P.C. Italian, 
condusă de Modesto Gaetano 
Merzario, senator, membru al 
Comisiei de igienă și sănătate a 
Senatului italian, care a făcut o 
vizită de schimb de experiență 

, n țara noastră, la invitația C.C.■* * n i-'

Cu ocazia împlinirii a 15 ani 
de la stabilirea relațiilor diplo
matice între România și Cuba, 
Constantin Oancea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, a 
oferit un dejun în onoarea lui 
Humberto Castello Aldanas, am
basadorul Republicii Cuba la 
București.

Cu același prilej, Rene Anillo 
Capote, prim-viceministru al re
lațiilor externe al Republicii 
Cuba, a oferit un dineu în onoa
rea lui Petre Ionescu, ambasa
dorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Havana.

Etapa inaugurală a celei de-a 
3-a ediții a „Cupei tineretului" 
a fost punctată de ample acți
uni și concursuri sportive de 
masă, la care au evoluat mii 
de tineri și elevi, numeroși pro
tagoniști ai recentelor întreceri 
finale ale competițiilor dedicate 
Congresului U.T.C. și Conferin
ței U.A.S.C.R.

In Capitală, peste 10 000 de 
concurenți, reprezentînd mai 
multe asociații sportive, au luat 
startul în interesante concursuri 
de atletism, gimnastică, ciclism, 
tenis de masă, șah, tir și jocuri 
pe echipe. Tinerii de la Uzinele
„23 August", I.O.R., Institutul 
de construcții, ca și numeroși 
elevi de la liceele „Dumitru Pe- 
trescu“, mecanică nr. 10, elec
trotehnic „Unirea" au participat, 
din prima zi, la întreceri de 
cros, tir, jocuri de volei, hand
bal și fotbal, oferind dispute pa
sionante. Dintre protagoniștii 
probelor de alergări am notat 
numele elevelor : Corina Cătăli- 
noiu, Maria Crișan (Liceul elec
trotehnic „Unirea"). Mariana Pe
tre (Liceul mecanic nr. 10), al 
tinerilor : Cristian Stan (Liceul 
mecanic nr. 10), Mihai Sorin 
(Metalul), Marin Mihalache (Me
talul), clasați pe primele locuri.

La baza sportivă a Grupului 
școlar electrotehnic, ca și în 
sălile de sport ale liceelor „Di- 
mitrie Cantemir" și „Spiru Ha- 
ret" din sectorul 2, s-au inițiat 
atractive turnee de volei, bas
chet și handbal, la care își dis
pută întîietatea mai multe for
mații feminine și masculine. 
Elevii școlilor generale nr. 13, 
173. 185, 187, din sectorul 8, au 
participat la un turneu de oină, 
cîștigat de formația Școlii ge
nerale nr. 13.

In municipiul Giurgiu, între
cerile din prima etapă a „Cupei 
tineretului" au debutat sub 
auspicii promițătoare, reunind 
la start peste 3 000 de tineri și 
elevi. Asociațiile sportive „Ce
tatea", „Olimpia", „Dunărea", 
„Grafica", „Unirea" și „Voința" 
au organizat primele concursuri 
de tir, popice, tenis de masă,

U
P.C.R.
a plecare, delegația a fost 

Sk a de tovarășii Ghizela 
Va. , membru al C.C. al P.C.R., 
Mihai Aldea, adjunct al minis
trului sănătății, de activiști de 
partid.

VIZITE
La invitația ministrului afa

cerilor externe al Republicii So
cialiste România, George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor ex
terne și cooperării din Republi
ca Niger, căpitan Moumouni 
Djermakoye Adamou, va efec
tua o vizită oficială în țara 
noastră în cursul lunii noiem
brie 1975.

★
La invitația Asociației de 

prietenie româno-franceze și a 
Institutului român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, 
a făcut o vizită în țara noastră 
profesorul Andr£ Langevin, vi
cepreședinte al Asociației Fran
ța — România.

Cu acest prilej, omul de ști
ință francez a avut întrevederi 
și discuții cu membrii comitetu
lui de conducere al Asociației 
de prietenie româno-franceze 
și I.R.R.C.S., a vizitat întreprin
derea de cinescoape, întreprin
derea „Electronica", hidrocen
trala Porțile de Fier, precum și 
obiective cultural-artistice 
București și din țață.

din

TELEGRAMĂ

Ministrul afacerilor externe, 
George Macovescu, a primit o 
telegramă de mulțumiri din par
tea ministrului afacerilor exter
ne al Iranului, Abbas Aii Kha- 
latbari, pentru mesajul de feli
citare adresat cu ocazia aniver
sării zilei de naștere a Maies
tății Sale imperiale șahinșahul 
Aryamehr. Ziua națională a Ira
nului.

din partea președintelui 
Dahomey. Mațhieu

ricire 
Republicii 
Kbrekou.

în cadrul 
avut loc au 
sibilitățile de dezvoltare a re
lațiilor pe plan politic, de coo
perare economică și de extinde
re a schimburilor comerciale 
dintre România și Dahomey, co
respunzător intereselor celor 
două țări și popoare, cauzei pă
cii și progresului în lume.

La primire, desfășurată într-o 
atmosferă de prietenie, au par
ticipat Constantin Vasiliu. ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Ion Șt. Ion, secretar 
general al Consiliului de 
niștri.

convorbirii care a 
fost examinate po

Mi-

Înapoiere
S-a înapoiat în Capitală 

legația Uniunii Generale a _ 
dicatelor din România, condusă 
de Gheorghe Stuparu, vicepre
ședinte al Consiliului Central, 
care în perioada 19 octombrie — 
2 noiembrie a efectuat o vizită 
de prietenie și schimb de expe
riență în R.P. Chineză.

Delegația a fost întîmpinată 
la aeroport de Oliviu Rusu, vi
cepreședinte al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., 
sindicali.

A fost de față 
ambasadorul R.P. 
București.

de- 
Sin-

de activiști

Li Tin-ciuan,
Chineze la

DEJUN

SPOltT •SPOBTt.
Participare numeroasă Loturile reprezentative de fotbal

*3

Unanimă apreciere și aprobare pentru rezultatele
dialogului la nivel înalt româno-portughez

Comitete județene de partid, 
ministere, alte instituții cen
trale, întreprinderi, în numele 
comuniștilor, tuturor oamenilor 
muncii, români, maghiari ger
mani și de alte naționalități, dînd 
o înaltă apreciere recentei vizite 
întreprinse în Portugalia, au a- 
dresat ' ’ 
Central 
Nicolae Ceaușescu, în 
subliniază interesul viu și deplina 
aprobare cu care întregul popor 
român a fost martorul acestei noi 
solii de pace, prietenie și cola
borare internațională întreprin
să de secretarul general al parti
dului, președintele Republicii 
Socialiste România. împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu.

Această vizită — se arată în 
telegrame — constituie o expre
sie a sentimentelor de simpatie 
și solidaritate militantă ale po
porului român față de lupta po
porului portughez pentru con
solidarea procesului revoluțio
nar, pentru apărarea cuceririlor 
sale democratice. Activitatea 
neobosită desfășurată în timpul 
vizitei de șeful statului român, 
întîlnirile avute cu personalități 
de frunte ale vieții politice din 
Portugalia, cu colective de oa
meni ai muncii, marchează o 
nouă și importantă etapă în 
dezvoltarea legăturilor de prie-

telegrame Comitetului 
al P.C.R., tovarășului 

care se

MANIFESTĂRI PRILEJUITE DE CEA DE-A
58-A ANIVERSARE A MARII REVOLUȚII

SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE
Cu prilejul celei de-a 58-a 

aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, la Bucu
rești, Cluj-Napoca, Roman, Sla
tina și în comuna Vărăști, ju
dețul Ilfov, au avut loc adunări 
festive. Au participat reprezen
tanți ai organelor locale de par
tid și de stat, reprezentanți ai 
Consiliului general A.R.L.U.S., 
numeroși oameni ai muncii, ce
tățeni din localitățile amintite.

Au luat parte reprezentanți ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice din 
București, membri ai delegației 
Asociației de prietenie sovieto- 
române, care ne vizitează țara.

Despre semnificația istorică a 
acestui eveniment, la Combina
tul de industrializarea lemnului 
de la Pipera au vorbit Ion Gă- 
vruș, secretarul comitetului de 
partid al întreprinderii, și V.G. 
Pozdniakov, consilier al Amba
sadei Uniunii Sovietice din 
București; la Casa prieteniei ro- 
mâno-sovietice din Cluj-Napoca, 
— prof. univ. ,dr. Ion Gliga, de
canul Facultății de drept a Uni
versității „Babeș-Bolyai". se
cretarul Consiliului județean 
A.R.L.U.S., și N. A. Netesov. 
consilier al Ambasadei Uniunii 
Sovietice ; la întreprinderea de 
țevi din Roman — Nicolae Bur- 
toi, secretarul comitetului de 
partid al întreprinderii, și B. V. 
Volkov, adjunct al reprezentan
tului comercial ; la întreprinde
rea de aluminiu din Slatina — 
Gheorghe Rădulescu, directorul 
general al Centralei industriale 
metale neferoase, și F.I. Popov, 
prim-secretar al Ambasadei 
Uniunii Sovietice; la C.A.P. Vă
răști — ing. Cornel Bernat, pre
ședintele C.A.P., și V.T. Șulghi- 
nov, șef sector la Comitetul re
gional Moscova al P.C.U.S., 
membru al delegației Asociației 
'de prietenie sovieto-română.

In cadrul adunărilor festive, 
vorbitorii au subliniat tradițio- 

tenis de cîmp, șah, minifotbal 
și orientare turistică, care se 
află în plină desfășurare. Un 
bogat și atractiv program spor
tiv a marcat deschiderea primei 
etape a „Cupei tineretului" la 
baza sportivă a Liceului indus
trial de textile din Giurgiu, unde 
peste 500 de elevi și tineri de 
la întreprinderea „Dunăreană" 
s-au întrecut la mai multe probe 
de atletism (alergări, sărituri și 
aruncări), în interesante con
cursuri de tenis de masă, șah, 
jocuri de baschet și handbal. 
Printre protagoniștii întreceri
lor de atletism s-au numărat e- 
levele Cornelia Radu, Vasilica 
Storobăreanu, Florentina Pena, 
elevii C. Enache, Petre Vânciu- 
ra, Mircea Teașcă, cîștigători și 
în primul concurs de tenis de 
masă.

M. L.

• DUPĂ TURNEELE DE LA 
PARIS ȘI MANILA, clasamen
tul Marelui premiu al Federa
ției internaționale de tenis se 
prezintă astfel : 1. Vilas (Ar
gentina) — 790 puncte ; 2 O- 
rantes (Spania) — 654 puncte ;
3. Borg (Suedia) — 520 puncte ;
4. Ashe (S.U.A.) 505 puncte ; 5.
Ilie Năstase (România) — 435
puncte ; 6. Kodes (Cehoslova
cia) — 343 puncte ; 7. Connors 
(S.U.A.) — 340 puncte ; 8. Fillol 
(Chile) — 304 puncte ; 9. Ra
mirez (Mexic) — 302 puncte ; 
10. Dibbs (S.U.A.) — 295 punc
te ; 11. Solomon (S.U.A.) — 275 
puncte ; 12. Panatta (Italia) — 
258 puncte etc. Primii 8 clasați 
se califică pentru turneul cam
pionilor ce va avea loc în prima 
săptămînă a lunii decembrie, la 
Stockholm.

• IN TURNEUL ZONAL DE 
ȘAH de la Vrața (Bulgaria), 
după 8 runde, pe primul loc al 
clasamentului se află Ermenkov 
(Bulgaria) cu 5,5 puncte, urmat 
de Sigurjonsson (Islanda) — 5 
puncte, Gheorghiu (România) și 
Matanovici (Iugoslavia) cu cite 
4,5 puncte și o partidă intre- 

tenie și cooperare româno-por- 
tugheze, în promovarea idealu
rilor păcii și securității în în
treaga lume.

Această nouă întîlnire la nivel 
înalt, documentele semnate cu 
acest prilej au o semnificație 
deosebită pentru afirmarea prin
cipiilor noii ordini politice și e- 
conomice internaționale, pentru 
făurirea unei lumi mai drepte 

Telegrame adresate C. C. al P. C. R.,

tovarășului Nicolae Ceaușescu

fier-
: Și

înalta

și, mai bune, care să corespun
dă năzuințelor celor mai 
binți de pace, prosperitate 
progres ale popoarelor.

Căldura și prietenia, ___
considerație și prețuire cu care 
a fost întîmpinată în Portugalia 
solia poporului român, se re
liefează în telegrame, au consti
tuit o vibrantă manifestare a 
stimei și prestigiului internațio
nal de care se bucură secretarul 
general al Partidului Comunist 

nalele relații de prietenie fră
țească și colaborare dintre 
P.C.R. și P.C.U.S., dintre po
porul român și popoarele Uniu
nii Sovietice, importanța deose
bită pe care o au pentru dezvol
tarea și amplificarea acestora, 
întîlnirile și convorbirile dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Leonid Brejnev. Au fost releva
te, totodată, marile succese ob
ținute de poporul sovietic, sub 
conducerea P.C.U.S., în construc
ția comunismului, evidențiindu- 
se activitatea și aportul asocia
țiilor de prietenie din cele două 
țâri la dezvoltarea și amplifi
carea relațiilor dintre Republica 
Socialistă România și Uniunea 
Sovietică.

în încheierea adunărilor fes
tive, formații locale de artiști 
profesioniști și amatori au sus
ținut bogate programe artistice.

Au fost organizate expoziții 
de fotografii și fotovitrine cu 
aspecte din realizările economi
ce și cultural-științifice ale 
U.R.S.S.

★
Cu prilejul celei de-a 58-a a- 

niversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, ambasa
dorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, V.I. Drozdenko, a organi
zat, luni la amiază, o conferință 
de presă la Ambasada U.R.S.S.

Au luat parte membri ai con
ducerii unor organe de 
redactori ai ziarelor < 
Agerpres și 
reprezentanți ai unor publicații 
periodice. Au fost, de asemenea, 
prezenți corespondenți străini 
acreditați în țara noastră, pre
cum și atașați de presă.

Ambasadorul sovietic a sub
liniat, cu această ocazie, impor
tanța istorică a Revoluției din 
Octombrie, înfăptuită sub 
conducerea Partidului Comunist 
făurit de Lenin, puternicul ecou 
produs în întreaga lume de vic-

t presă, 
centrale, 

Radioteleviziunii,

După ședința de ieri a Biroului F. R. F.

(Agerpres)

Birou- 
Fotbal 
dezbă-

Ieri a avut loc ședința 
lui Federației Române de 
în cadrul căreia au fost ____
tute probleme privind pregăti
rea fotbaliștilor noștri în vede
rea susținerii cu succes a apro
piatelor confruntări internațio
nale din acest sezon și s-a 
aprobat componența loturilor re
prezentative. Au participat la 
discuții și antrenorii echipelor 
care furnizează jucătorii loturi
lor naționale, aceștia prezentînd 
forma și starea de sănătate a 
jucătorilor pe care-i antrenează.

Iată loturile propuse de antre
norii selecționatelor naționale : 

Lotul A (incomplet) : Rădu- 
canu, Moraru — portari : Săt- 
măreanu II, Sandu Gabriel, Sa- 
meș, Anghelini «— fundași ; Du
mitru, Dinu, Dudu Georgescu, 
Iordănescu — mijlocași ; Troi, 
Lucescu, Sandu Mircea, Kun, 
Zamfir — atacanți. în vederile 
selecționerilor pentru prima

ruptă. In runda a 8-a, Gheor- 
guiu a remizat cu Ree.

După 9 runde, în turneul zonal 
de șah de la Pola (Iugoslavia) 
conduce Hazai (Ungaria) cu 5,5 
puncte (1). Aurel Urzică are 1.5 
puncte și 3 partide întrerupte.

• PENTRU CAMPIONATE
LE EUROPENE DE ATLETISM 
pe teren acoperit, ce vor avea 
loc anul viitor în zilele de 21 și 
22 februarie la Munchen, Aso
ciația europeană a stabilit ur
mătoarele standarduri : femi
nin : 60 m : 7” 3/10 ; 400 m :
54” 8/10 ; 800 m : 2’08” ; 1 500 
m : 4’21” : 60 m garduri :
8” 3/10 ; înălțime : 1,80 m ; lun
gime : 6,25 m ; greutate : 17 m; 
masculin : 60 m : 6” 6/10 ; 400 
m : 48” 2/10 ; 800 m : 1’50” 5/10; 
1 500 m : 3’47” ; 3 000 m : 8’ ;
60 m garduri : 7” 8/10; înălți- 

Român, tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, pentru principialita
tea și consecvența cu care acti
vează în vederea instaurării 
unor relații cu adevărat noi în
tre state, în vederea soluționării 
în interesul popoarelor a mari
lor probleme ale lumii contem
porane.

Telegramele subliniază senti
mentele de adîncă mîndrie pa

triotică și dragoste cu care în
treaga națiune, însoțind cu ini
ma și gîndul pe secretarul ge
neral al partidului, președinte
le Republicii, a urmărit mo
mentele acestei vizite ce con
firmă odată mai mult presti
giul internațional al României 
în lume, activitatea consecvent 
internaționalistă a Partidului 
Comunist Român, consacrată 
întăririi unității mișcării comu
niste și muncitorești, a tuturor 

toria proletariatului Rusiei, pre
cum și exemplul ei însuflețitor 
pentru mișcarea muncitorească 
internațională. Vorbitorul a re
levat, în acest context, sprijinul 
pe care revoluționarii internațio
naliști români l-au acordat încă 
din primii ani puterii sovietice, 
luptînd umăr la umăr cu po
poarele sovietice, fapt care a 
pus bazele unei noi etape a pri
eteniei dintre popoarele U.R.S.S. 
și României.

în continuare, V.I. Drozdenko 
a înfățișat pe larg principalele 
etape de dezvoltare a statului 
sovietic, munca plină de avînt 
pe care o desfășoară popoarele 
Uniunii Sovietice pentru con
struirea comunismului, succese
le importante obținute de 
U.R.S.S. în toate domeniile de 
activitate. „Economia sovietică 
din zilele noastre, a spus el, 
comportă o producție de pro
porții gigantice, ritmuri înalte 
și stabile de dezvoltare, perfec
ționarea tehnică permanentă a 
tuturor ramurilor. Dezvoltarea 
ei dinamică o atestă faptul că în 
ultimii 10 ani venitul național 
s-a dublat".

Referindu-se, apoi, la politica 
externă promovată de U.R.S.S., 
vorbitorul a definit principiile 
care stau la baza acestei politici, 
principii ce urmăresc consoli
darea păcii și securității în în
treaga lume, colaborarea pașni
că a statelor cu orînduiri socia
le diferite, afirmarea progresu
lui social al tuturor popoarelor.

Ambasadorul sovietic a evocat 
în continuare relațiile de priete
nie și colaborare frățească care 
se dezvoltă între U.R.S.S. și 
România, între popoarele Uniu
nii Sovietice și poporul român, 
importanța deosebită a întîlniri- 
lor și convorbirilor dintre tova
rășii Leonid Brejnev șl Nicolae 
Ceaușescu pentru continua în- 

reprezentativă mai intră și ur
mătorii jucători din rîndurile 
cărora, după etapa de miercuri, 
se va completa lotul celor 18 se- 
lecționabili pentru meciul cu 
Spania din 16 noiembrie : Pur- 
caru, Cheran, Mateescu, Dobrău, 
Hajnal. După cum se vede din 
lot lipsește Dobrin căruia antre
norii nu i-au acordat creditul 
selecționării.

Lotul de tineret (sub 23 de 
ani) : Ioniță, Ștefan — Purima, 
Ciocan, Marin Florin. Lucuță, 
Agiu, Mateescu sau Porațchi — 
Bălăci, Dobre sau Bolony, Vio
rel Mureșan — Crișan, Răduca- 
nu Marcel, Manea, Aelenei, Ra
du II.

Lotul de tineret (sub 21 ani) 
Lung, Cristian — Zamfir Dumi
trescu, Constantinescu, Negrilă, 
Bărbulescu, Ene — Gabel, Ion 
Marin, Custov, Rîșniță — Peniu, 
Grosu, Nemțeanu, Botez, Vrîn- 
ceanu. (C. V.) 

me : 2,16 m : prăjină : 5,20 m ; 
lungime : 7,70 m ; triplu salt : 
16,10 m ; greutate : 18,80 m.

• VALOROASA echipă de rugbi 
Waitemata,. campioana provinci
ei Auckland (Noua Zeelandă), 
își va începe miercuri turneul 
în țara noastră întîlnind la Con
stanța echipa Farul. ~ 
oaspeții vor evolua la 
rești în compania 
onate divizionare.

Duminică 
Bucu- 

unei selecti-

OLANDEZ 
eșuat în toa- 
efectuate pe

a CICLISTUL 
ROY SCHUITEN a 
te trei tentativele 
velodromul olimpic din Ciudad 
de Mexico, de a doborî recordul 
mondial al orei, deținut de bel
gianul Eddy Merckx cu perfor
manța de 49.431 km. In cea de a 
treia tentativă, Roy Schuiten a 
abandonat după ce a parcurs 
doar 13 kilometri. Comentînd e- 
șccul ciclistului olandez, Eddy 
Merckx a declarat coresponden
tului agenției France Presse că 
eroarea lui Schuiten a fost aceea 
de a fi început seria tentativelor 
sale imediat ce a sosit în capi
tala mexicană, fără a urma un 
regim de aclimatizare. 

forțelor progresiste și democra
tice pe plan mondial, în lupta 
împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismu- 
lui, pentru afirmarea suverani
tății naționale a fiecărui popor, 
a dreptului de a fi pe depjin 
stăpîn pe destinele sale, fără 
nici un amestec din afară.

Exprimîndu-și totala adeziune 
față de politica științifică și 
clarvăzătoare internă și externă 
a partidului nostru, animați de 
însuflețitoarea pildă a secreta
rului său general, toți comu
niștii, întregul popor își afirmă 
și cu acest prilej hotărîrea de 
a folosi întreaga capacitate de 
muncă pentru realizarea angaja
mentului național de înfăptuire 
a cincinalului înainte de ter
men, pentru obținerea de noi 
succese în toate sectoarele eco
nomiei naționale, în vederea 
traducerii în viață a mărețelor 
obiective trasate de cel de-al 
XI-lea Congres al partidului, a 
îndeplinirii exemplare a sarci
nilor ce le revin din progra
mul de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre 
comunism, pentru creșterea per
manentă a prestigiului țării 
noastre în rîndul popoarelor lu
mii.

tărire a prieteniei sovieto-româ- 
ne, pentru adîncirea relațiilor 
frățești dintre P.C.U.S. și P.C.R., 
a colaborării dintre U.R.S.S. și 
România în domeniile politic, 
economic, tehnico-științific și în 
alte domenii.

în încheiere, vorbitorul a ară
tat că în prezent, în întreaga 
Uniune Sovietică se desfășoară 
o largă întrecere socialistă în 
cinstea Congresului al XXV-lea 
al P.C.U.S., care va deschide 
noi orizonturi înfăptuirilor re- 
voluționar-transformatoare ale 
partidului și poporului, luptei 
lor pentru triumful măreței ca
uze a păcii și socialismului.

Conferința de presă a fost ur
mată de o gală de filme și un 
cocteil oferit de ambasadorul 
sovietic.

i-a 
de

Du

★
Cu prilejul celei de-a 58-a 

aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, luni sea
ra, au fost inaugurate în Capi
tală, Zilele filmului sovietic.

Publicului bucureștean 
fost prezentat în spectacol 
gală filmul „Flacăra".

La spectacol au asistat __
mitru Ghișe, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Exter
ne, reprezentanți ai conducerii 
Consiliului General ARLUS, 
IRRCS, oameni de cultură și 
artă, un numeros public.

în asistență se aflau, de ase
menea, N.V. Maslennikov, mi
nistru consilier la Ambasada U- 
niunii Sovietice la București, 
alți membri ai ambasadei, pre
cum și delegația de cineaști so
vietici care ne vizitează țara.

Erau prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în Româ
nia. membri ai corpului diplo
matic. -

înainte de spectacol, Marin 
Stanciu, director general al Cen
tralei „România-film", și regizo
rul sovietic Iuri Ozerov au ros
tit alocuțiuni.

Zilele filmului sovietic pro
gramează în continuare în Ca
pitală, la Timișoara și Alba 
Iulia filmele „Anna și coman
dorul", „Fiică și mamă", „Rap
sodie nordică", „Călina roșie", 
„Anna Karenina".

In zilele marelui forum al tinereții

Noi realizări de prestigiu
în cronica întrecerii

• PE PLATFORMA SIDE
RURGICA DE LA GALAȚI 
a fost terminată, cu o lună 
de zile înainte de termenul 
prevăzut în grafice, înzidirea 
celei mai mari baterii de 
cocsificare din țară. Tinerii, 
care formează majoritatea 
formațiilor de lucru de zi
dari șamotori, ce au realizat 
această lucrare, dedică suc
cesul obținut celui de-al 
X-lea Congres al U.T.C.

De menționat că noul
gregat va avea o capacitate 
de producție dublă față de cea 
a bateriilor de cocsificare a- 
flate în exploatare Ia uzina 
de specialitate gălățeană.

a-

• TINERII DE LA OȚE- 
LARIA MARTIN NR. 2 de 
la Combinatul siderurgic Hu
nedoara au declarat zilele 
desfășurării lucrărilor Con
gresului al X-lea al U.T.C. 
zile de producție record. Cin
stind prin fapte de muncă și 
hărnicie acest eveniment, ei 
vor adăuga noi succese in 
producție la cele obținute de

LUMINA BUCURIEI
(Urmare din pag. 1)

se poate urca spre fe- 
Bucurie, pentru că 
ce să raporteze Parti- 
și Patriei, cele două 
de aur la care se ra-

tați la marele și maturul 
sfat, în care au fost așezați 
la mijloc, ca un simbol a 
ceea ce avem mai de preț, 
de iubit și de apărat. Dacă 
az fi căutat să descifrezi, pe 
chipurile acestea deschise, 
ca-ntr-o carte nobilă, senti
mentele comune care le dă
deau acea particulară lumi
nă, le puteai numi pe rînd, 
și rar, cum numai versurile 
se cer rostite : mîndrie, dem
nitate. bucurie. Mîndrie, pen
tru că sint aici, în această 
dimineață solemnă. Mîndrie, 
pentru acele fapte care le-au 
dat dreptul să fie aici, unde 
prin ei, tineretul patriei își 
analizează destinul, traiectul 
și locul in construcția socia
listă a patriei. Demnitate, 
pentru că numai cu oameni 
demni se construiește socia
lismul, numai cu lucidă dem
nitate 
ricire. 
aveau 
dului 
borne 
portează năzuința spre feri
cire. Bucurie, pentru că se 
simt capabili să îndeplineas
că acele imperative catego
rice și profund umaniste 
prin care Partidul cere ce
lor mai tineri fii ai Patriei 
să cucerească fericirea depli
nă a patriei.

Tinerii din Sata Palatului, 
miile de tineri muncitori, ță
rani, elevi și studenți, ca o 
apă vie și fremătătoare, ti
neri cu frunțile înalte și 
limpezi, cum este numai 
fruntea Speranței, in această 
dimineață de trei noiembrie 
au venit de pe toate melea
gurile României socialiste, și 
din trupurile lor se putea al
cătui cea mai impetuoasă 
hartă a acesteia, din gindu- 
rile lor, cea mai îndrăzneață 
și entuziastă hartă spiritua
lă a acesteia, li puteai privi 
cu gîndul că privești viito
rul însuși, materializat în 
cei cărora le va aparține, îi 
puteai privi ca pe propria, 
intima nădejde pentru mai 
bine, mai înalt, mai frumos, 
mai pur. li puteai privi cu 
conștiința datoriei împlinite, 
și chiar astfel îi priveau in
vitații lor de onoare, de vre
me ce prin munca, gîndul și 
sacrificiile lor am putut 
crește un astfel de tineret 
viguros și inteligent, apt de 
faptă și de vis, apt de zbo
rul pasărei măiastre pe care 
cindva, un român, un mare 
sculptor al lumii, a imagina
t-o pentru a defini aspirația 
spre perfecțiune. Înaintea 
orei 9. simțeai aripile emo
ției desfăcute peste sală. 
Înaintea orei nouă, ora de 
începere a ședinței festive, 
ora în care urma să intre in 
sală tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al poporului, personalitatea 
cea mai pregnantă a Patriei, 
omul pe care acești tineri, 
cei aflați in sală și cei, mi
lioane, pe care îi reprezen
tau, îl iubesc cu o nemărgi
nită stimă, îl urmează neabă
tut, întreaga lui 
muncă în slujba 
idealuri ale
constituind un strălucit 
xemplu pentru inimile arză
toare 
omul 
dului 
torul 
Program. Întotdeauna, 
zența tovarășului Ceaușescu 
în rîndul poporului, împreu- 

viată și 
mărețelor 

socialismului
e-

ale uteciștilor, copiilor, 
care în -fruntea parti- 
ne călăuzește spre vii- 
de aur preconizat de 

pre-

la începutul anului cînd au 
elaborat peste prevederile de 
plan 11 000 tone oțel.

La rîndul lor, tinerii mi
neri din Valea Jiului au ex
tras peste sarcinile de plan 
în cinstea marelui forum al 
uteciștilor 6 458 tone cărbune, 
au economisit 58 mc lemn de 
mină și au efectuat în timpul 
liber 2 800 ore de muncă pa
triotică.

Și tinerii siderurgiști de 
la Reșița cinstesc forumul 
tinerei generații a patriei 
prin entuziaste schimburi de 
onoare și producții record la 
agregatele tehnice deservite. 
La secția laminoare, de pil
dă, ei au realizat peste pla
nul zilei premergătoare Con
gresului mai mult de 145 
tone de laminate, iar cei 
care lucrează la cuptorul ti
neretului de pc platoul oțe- 
lăriei au elaborat în plus 6 
șarje din metalul colectat de 
membrii organizațiilor U.T.C. 
din combinat, ridicînd sporul 
producției la zi la peste 11 000 
tone oțel.

explozii de dragoste 
entuziasm reprezentau 

mult decît atit, re- 
un angajament

nă cu ceilalți conducători de 
partid și de stat, este intim- 
pinată cu uratele ce repre
zintă adine a dragoste cu care 
îl înconjoară poporul român, 
comuniștii, constructorii
României de azi. Dar din 
piepturile tinere, aceste ura
te răsună ca o explozie vi
guroasă a sentimentelor. La 
virsta aspirațiilor, la virsta 
marilor năzuințe, la virsta 
dragostei, acestea se expri
mă impetuos, deplin, since
ritatea înflorește ca o nepre
țuită mărturisire. întregul 
discurs al secretarului gene
ral, punctat cu un nesfirșit șir 
de ovații și aplauze, punctat 
de lozinca „Ceaușescu — ti
nerii, din adîncul inimii" a 
fost o demonstrație vie a că
lăuzei pe care Partidul, Comi
tetul său Central, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în fruntea 
partidului și a patriei o re
prezintă pentru tineret. Ex- 
primind totala adeziune a 
tineretului utecist al pa
triei, a pionierilor, la po
litica partidului, aceste urale 
și 
și 
mai 
prezentau „
solemn. Insuflețitoarele în
demnuri adresate tineretului 
de către secretarul general 
al partidului, strălucita ana
liză făcută activității organi
zațiilor de tineret, studenți 
și pionieri, a sarcinilor care 
stau în fața acestora pentru 
îndeplinirea neabătută a ho- 
tăririlor Congresului al XI- 
lea al Partidului, au electri
zat realmente Sala Pala
tului. Este foarte greu să 
alegi un moment anume din 
această dimineață solemnă, 
care să reprezinte expresia, 
sensul acestei istorice întil- 
niri între tinerii delegați și 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Poate, să-i fie îngăduit sem
natarei acestor rinduri să nu
mească totuși unul, acela în 
care secretarul general al 
partidului a citat versurile 
lui George Coșbuc „Din zei 
de-am fi coborîtori / Cu-o 
moarte tot sîntem datori I 
Dar nu-i tot una leu să mori 
/ Ori cîine-nlănțuit !“. A- 
tunel, ca un val uriaș de ma
re, sufletele proaspete ale 
delegaților au vibrat cu o 
forță excepțională, uralele 
au izbucnit din nou, și prin 
aceste urale, delegații la fo
rum aduceau mărturie odată 
în plus, partidului și tovară
șului Ceaușescu, că in piep
turile tinerilor comuniști, u- 
teciști și pionieri ai patriei 
bate o inimă nobilă, curajoasă 
și mindră. o inimă uri
așă, capabilă prin pulsațiile 
ei să mute munții din loc, să 
înfringă lenea, nepăsarea, 
inerția, că faptele mari pe 
care partidul le așteaptă da 
la ei, vor fi intr-adevăr, si 
vor așeza pămintul româ
nesc sub un egal cu sine soa
re fericit. Entuziasmul tine
rilor reprezenta, în această 
solemnă zi, angajamentul 
lor că au înțeles că trebuie, 
pot și vor să trăiască și să 
muncească în chip comunist. 
Sub acest nobil semn, ședin
ța festivă care a marcat des
chiderea lucrărilor Congresu
lui al X-lea al Uniunii Ti
neretului Comunist, a Confe
rinței a X-a a U.A.S.C.R. șl 
a celei de-a IlI-a Conferințe 
naționale a Organizației pio
nierilor a fost o neuitată 
sărbătoare, înscrisă cu Ute
rele emoției in sufletele ce
lor care au luat parte la ea, 
ale întregului tineret al pa-

în luna octombrie, minerii 
exploatării carbonifere Lu- 
poaia au înregistrat cei mai 
înalți indici de productivitate 
din istoria unității — 20 tone 
pe post în abataje și aproape 
6 tone pe post pe exploatare. 
După cum ne-a precizat in
ginerul Clement Popescu, di
rectorul unității, succesul, 
care constituie un record na
țional atins în minele de ex
tracție a lignitului — bazinul 
Motru —, are la bază concen
trarea activității productive 
în abataje cu un număr redus 
de mineri și dotate cu com
plexe mecanizate de tăiere și 
susținere, buna pregătire a 
lucrărilor și îmbunătățirea 
disciplinei tehnologice și a 
muncii. O singură brigadă, de 
exemplu, condusă de comu
nistul Marian Torlafu, a reu
șit să extragă de la începutul 
anului o cantitate de lignit 
dublă față de cea prevăzută 
în plan.
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Necesitatea respectării 
voinței poporului spaniol

Arta populară 
românească 

prezentă la Tokio

S. U. A.: Întîlniri de lucru
ale ministrului comerțului

Sosiri de delegații de peste hotare 
la cel de al X-lea Congres al U. T. C., 

a X-a Conferință a U. A. S. C. R.
si a lll-a Conferință Națională

a Organizației Pionierilor

Declarația secretarului general al P. C. din Spania
în cursul unei emisiuni la 

postul de radio „Europa-1“, 
Santiago Carrillo, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
din Spania, a reafirmat poziția 
partidului său față de ultimele 
evenimente din Spania.

Referindu-se Ia recentul a- 
cord intervenit între Junta De
mocratică din Spania și Platfor
ma de Convergență Democrati
că, el a arătat că opoziția refu
ză să acorde prințului Juan 
Carlos dreptul de a conduce 
destinele țării, întrucît el este 
fiu spiritual și continuatorul 
generalului Franco. Evocînd vi- 
zita-surpriză întreprinsă, du
minică, de Juan Carlos în Sa
hara Occidentală, el a subliniat 
că opinia publică din Spania a 
fost surprinsă de acest demers 
în momentul în care generalul 
Franco se afla într-o stare foar
te gravă, iar guvernul este pus 
în fața unor probleme dificile. 
Această vizită nu se poate ex
plica — a precizat 
prin nemulțumirile 
rîndurile armatei.

în legătură cu 
guvern provizoriu 
Juan, conte de Barcelona, San
tiago Carrillo a arătat că, în si
tuația necesității unei perioade 
d« tranziție, opoziția ar putea 
fi de acord cu această ipoteză 
numai cu condiția ca Don Juan

să accepte voința poporului 
spaniol, exprimată în cadrul 
unor alegeri libere.

• ANTONIO GARCIA DUAR
TE, secretarul general pentru ex
terior al Uniunii Generale a 
muncitorilor spanioli în exil 
(U.G.T.), a apreciat, luni, la 
Toulouse, că situația actuală din 
Spania constituie „începutul 
sfirșitului“. în continuare, el a 
declarat : „Noi nu îl recunoaș
tem pe Juan Carlos din două 
motive : nu este ales de poporul 
spaniol și nu are decît asentimen
tul lui Franco. U.G.T.-ul cere, 
a spus el, eliberarea tuturor de- 
ținuților politici, acordarea de 
libertăți democratice și sindicale, 
organizarea de alegeri libere în 
Spania.

La colegiul „Bunka Fu- 
kuso Gakuin“ din Tokio, 
s-a deschis o expoziție de 
artă populară românească, 
organizată cu concursul A- 
sociației de prietenie Japo
nia—România și al ambasa
dei române. La festivitatea 
inaugurării expoziției — in 
cadrul căreia secretarul ge
neral al Asociației de prie
tenie Japonia—România, 
Shiro Suzuki, a făcut o pre
zentare a artei populare ro
mânești — au participat 
Masue Noguchi, președinta 
colegiului, profesori și stu- 
denți. Au fost prezenți mem
bri ai ambasadei țării noas
tre la Tokio.

exterior și cooperării economice 
internaționale al României
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el — decît 
existente în

un eventual 
condus de

Continuitatea procesului 
revoluționar în Peru

Cu prilejul instalării Con
siliului consultativ al ~ 
ședințîei Consiliului de Mi
niștri al Republicii Peru, 
primul ministru Oscar Var
gas Prieto, a declarat că 
procesul revoluționar peru
an este orientat spre trans
formarea structurală a so
cietății în doiqpniile vieții 
politice și sociale, stabilind 
o ordine socială justă, uma
nistă. Principiile și ideile 
care orientează continuitatea 
procesului revoluționar în 
Peru nu se vor schimba — a 
subliniat primul ministru, 
arătînd că revoluția peruană 
reprezintă „un proces de eli
berare a poporului de orice 
formă de exploatare, domina
ție sau opresiune".

în cuvlntarea primului 
ministru a fost relevată res
ponsabilitatea care revine 
tuturor peruanilor în trans
formarea globală și profun
dă a societății. Procesul pe
ruan, a spus el, cere partici
parea tuturor cetățenilor.

Pre-

Reprezentanți ai tuturor păr
ților în conflict s-au reunit luni 
dimineața în capitala Libanului 
pentru a discuta în legătură cu 
restabilirea ordinii și securității 
în țară. Potrivit unor surse ci
tate de agenția France Presse, 
ei s-au angajat să respecte cu 
scrupulozitate acordul de înce
tarea focului, să retragă ele
mentele înarmate și să desfiin
țeze baricadele.

Pe de altă parte, Comitetul 
național pentru dialog, care n-a 
putut să se întrunească de la 
24 octombrie datorită violente
lor înfruntări de pe străzile 
Beirutului, și-a ținut luni a 
noua reuniune, sub președinția 
primului ministru, Rashid Ka- 
rame. Comitetul, compus din 20 
de personalități reprezentînd 
toate tendințele și însărcinat să 
găsească o soluție politică ac
tualului conflict, prin elabora
rea unor reforme social-econo- 
mice și politice, va acorda pri
oritate, în etapa actuală, cău-

tării celor mai bune mijloace 
pentru consolidarea acordului 
de încetare a focului, sublinia
ză agenția citată.

Pe teren, ultimul acord de în
cetare a focului pare să se fi 
impus intr-o oarecare măsură, 
întrucît luni nu s-au mai sem
nalat ciocniri importante.

• ÎN PLENARA Adunării 
Generale a Organizației Na
țiunilor Unite au început 
luni dezbaterile asupra punc
tului de pe agenda actualei 
sesiuni intitulat „problema 
Palestinei".

Dezbaterile au fost des
chise de reprezentantul Or
ganizației pentru Eliberarea 
Palestinei, Faruk Kaddumy, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al O.E.P., șeful De
partamentului Politic. A ur
mat la cuvînt ambasadorul 
Israelului, Chaim Herzog.

Reuniunea experților economici
ai țărilor

Comisia economică a Organi
zației țărilor exportatoare de 
petrol s-a întrunit, luni, la se
diul O.P.E.C. de la Viena, pen
tru a examina două probleme 
majore ce urmează să fie luate 
în discuția reuniunii ministeria
le a organizației, fixată pentru 
20 decembrie.

Experții economici ai celor 13 
țări membre examinează posibi
litățile de unificare și simplifi
care a actualului sistem de pri
me, care conduce la diferențieri 
uneori substanțiale ale prețului 
petrolului brut față de prețul de 
referință al O.P.E.C. fixat, de la 
1 octombrie, la 11,51 dolari per 
baril. Aceste prime sînt calcula

O. P. E. C
te în raport cu densitatea, conți
nutul de sulf, scadența și apro
pierea de piața de desfacere a 
petrolului exportat. Unificarea 
actualului sistem complicat ar 
permite să se reducă substanțial 
concurența artificială din cadrul 
O.P.E.C. și ar permite țărilor 
membre să se situeze pe poziții 
mai puțin diferite în probleme
le cu care sînt confruntate pe 
plan internațional.

In al doilea rînd, comisia eco
nomică examinează din nou do
sarul referitor la înlocuirea do
larului ca monedă de calculare 
a prețului petrolului cu dreptu
rile speciale de tragere ale 
F.M.I. După cum se știe, o hotă- 
rîre de principiu în acest sens 
a fost adoptată în luna iunie de 
către conferința O.P.E.C. de la 
Libreville. Dar modalitățile în 
care va fi realizată înlocuirea 
nu au fost încă stabilite de că
tre țările membre, aspectele con-

în cadrul vizitei pe care o 
întreprinde în Statele Unite ale 
Americii, tovarășul Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice interna
ționale, a avut, la Los Angeles, 
întîlniri de lucru cu conducerile 
corporațiilor „Occidental Petro
leum", „Litton Industries" și 
„Rockwell International".

Au fost examinate și conve
nite unele programe privind po
sibilitățile de cooperare și schim
burile reciproce de produse în 
domeniile resurselor de energie, 
construcției de mașini-unelte 
grele, electronicii, tehnicii de 
calcul, produselor din lemn și 
altor produse.

Tovarășul Ion Pățan s-a întîl- 
nit, de asemenea, la New York, 
cu Milton Rosenthal, președin
tele părții americane în Consiliul

Convorbiri 
americano- 

egiptene
Președintele Gerald Ford a 

avut duminică, la Jacksonville, 
în Florida, două noi runde de 
convorbiri cu președintele Egip
tului, Anwar El Sadat, aflat in 
vizită în S.U.A. Cu acest prilej, 
au fost examinate diferite as
pecte ale relațiilor bilaterale, 
printre care construirea unei in
stalații de desalinizare a apei de 
mare la Mediterana, precum și 
proiectul de acord care prevede 
livrarea, de către S.U.A., a unui 
reactor atomic. Cei doi șefi de 
stat au abordat apoi probleme 
privind situația din Orientul A- 
propiat, printre care efectuarea 
de noi pași în direcția rezolvă
rii pașnice a conflictului din 
zonă.

La întrevederi au participat, 
din partea americană, secreta
rul de stat al S.U.A., Henry 
Kissinger, Joseph Sisco, adjunct 
al secretarului de stat însărcinat 
cu problemele Orientului Apro
piat, iar din partea egipteană, 
Ismail Fahmy, vicepremier și 
ministru âl afacerilor externe, 
și ministrul pentru problemele 
cercetării științifice și energiei 
atomice, Abdel Maaboud Al 
Gibeily.

O ultimă rundă de convorbiri 
între cei doi președinți urmea
ză să se desfășoare, miercuri, la 
Washington. In aceeași zi, pre
ședintele Sadat va rosti un 
discurs în fața celor două Ca
mere ale Congresului american.

economic româno-american, cu 
președintele Consiliului de ad
ministrație al băncii „Manufac
turers Hanover Trust" și cu con
ducerea firmei „Atalanta". Cu 
acest prilej, au fost reliefate noi 
căi de dezvoltare a colaborării 
cu întreprinderi și organizații 
românești in domeniul financiar- 
bancar, al produselor agricole și 
alimentare și în alte domenii de 
interes reciproc.

Comunicat 
turco-iranîan

La încheierea vizitei oficiale 
de cinci zile efectuate în Turcia 
de către șahinșahul Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr, a fost dat publicității un 
comunicat în care se arată că 
suveranul iranian și șeful statu
lui turc, președintele Fahri Ko- 
ruturk, „și-au exprimat speran
ța că actualele eforturi vizînd 
stabilizarea puterii de cumpăra
re a țărilor exportatoare de e- 
nergie și materii prime, precum 
și instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale se vor 
solda cu rezultate favorabile 
lumii întregi".

Comunicatul relevă, totodată, 
că acordurile turco-iraniene pri
vind tranzitul mărfurilor și a- 
menajarea șoselelor și porturilor 
din Turcia cu ajutorul unui cre
dit iranian în valoare de 1,2 mi
liarde de dolari ilustrează spi
ritul de înțelegere existent în
tre cele două state.

Pe de altă parte, cei doi șefi 
de stat au apreciat că o pace 
justă și durabilă în Orientul A- 
propiat poate fi instaurată nu
mai în condițiile îndeplinirii re
zoluției nr. 242 a Consiliului de 
Securitate al O.N.U., care cere 
retragerea trupelor israeliene de 
pe teritoriile arabe ocupate și 
respectarea drepturilor poporu
lui palestinian.

Abordînd problema cipriotă, 
șahinșahul Iranului și președin
tele Turciei au relevat că tre
buie să se găsească o soluție pe 
calea negocierilor între comuni
tățile greacă și turcă din insulă.

• LA KINSHASA s-a anun
țat că toți cei 244 de candidați 
propuși de Mișcarea Populară a 
Revoluției (Partidul de guver
nămînt) pentru a face parte din 
Consiliul Legislativ Național 
(Parlament), au fost aleși în 
cadrul scrutinului care a avut 
loc duminică. Mandatul lor este 
valabil pentru o perioadă de 
5 ani.

In Capitală au sosit pentru a 
participa la lucrările celui de al 
X-lea Congres al Uniunii Tine
retului Comunist, ale Conferin
ței a X-a a Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din Româ
nia și ale celei de-a IlI-a Con
ferințe Naționale a Organizației 
Pionierilor, delegați ai unor or
ganizații de tineret, studenți și 
pionieri de peste hotare :

UNIUNEA TINERETULUI CO
MUNIST LENINIST (U.T.C.L.) 
DIN UNIUNEA SOVIETICĂ, re
prezentată de S. G. Arutiu- 
nian, secretar al Comitetului 
Central ;

CONSILIUL STUDENȚESC 
DIN U.R.S.S., reprezentat de 
V. N. Feodorovici, secretar al 
Comitetului U.T.C.L. de la Insti
tutul politehnic din Harkov ;

ORGANIZAȚIA NAȚIONALA 
A PIONIERILOR „V. I. LENIN" 
DIN U.R.S.S., reprezentată de 
Ludmila Ieșeanu, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc Bălți al 
U.T.C.L. ;

FEDERAȚIA UNIUNILOR SO
CIALISTE ALE TINERETULUI 
POLONEZ, reprezentată de An
drzej Koltek, secretar al Consi
liului Național ;

UNIUNEA SOCIALISTA A 
STUDENȚILOR POLONEZI 
(S.Z.S.P.), reprezentată de Jan 
Cisowski, membru al Secreta
riatului Comitetului Central ;

UNIUNEA HARCERILOR PO
LONEZI, reprezentată de Sta
nislav Puchala, vicepreședinte ; 

UNIUNEA TINERETULUI 
COMUNIST (K.I.S.Z.) DIN R.P. 
UNGARĂ, reprezentată de Nagy 
Sandor, secretar al Comitetului 
Central ;

COMITETUL NAȚIONAL AL 
ORGANIZAȚIILOR STUDEN
ȚEȘTI DIN R. P. UNGARĂ, re
prezentat de Szabo Peterne, se
cretar al Comitetului K.I.S.Z. de 
la Școala tehnică superioară din 
Debrecen ;
ORGANIZAȚIA PIONIERILOR 

DIN R. P. UNGARĂ, reprezen
tată de Nemes Peter ;

UNIUNEA TINERETULUI 
REVOLUȚIONAR MONGOL, re
prezentată de Davaaghin Dash- 
dovdon, secretar al Comitetului 
Central ;

UNIUNEA STUDENȚILOR 
MONGOLI, reprezentată de I. 
Ganbat, vicepreședinte ;

COMITETUL INTERNAȚIO
NAL AL MIȘCĂRILOR DE 
COPII ȘI ADOLESCENȚI 
(C.I.M.E.A.), reprezentat de 
Alfoldi Tade, secretar general ;

MIȘCAREA PANAFRICANĂ 
A TINERETULUI (M.P.J.), re
prezentată de Cissoko Sekou, se
cretar general ;

CONSILIUL EUROPEAN AL 
COMITETELOR NAȚIONALE

DE TINERET (C.E.N.Y.C.), re
prezentat de Kristian Sorensen, 
președinte ;

TINERETUL COMUNIST DIN 
AUSTRIA, reprezentat de A- 
dreas Rasp, redactor șef al zia
rului „Explosiv" ;

TINERETUL SOCIALIST 
AUSTRIAC, reprezentat de Wal
ter Holtzer, vicepreședinte ;

UNIUNEA NAȚIONALA A 
STUDENȚILOR DIN AUSTRIA 
(OH), reprezentată de Peter 
Adler, vicepreședinte ;

TINERETUL SOCIAL-CREȘ- 
TIN FLAMAND DIN BELGIA, 
reprezentat de Lenaerts Licien 
Gillrecht, secretar național ;

UNIUNEA TINERETULUI SO
CIALIST CONGOLEZ DIN R.P. 
CONGO (U.J.S.C.), reprezentată 
de Adolphe Tchicaya, comisar 
general al Organizației pionie
rilor ;

MIȘCAREA TINERETULUI 
COMUNIST DIN FRANȚA 
(M.J.C.F.), reprezentată de Sil- 
viane Ainardi, secretar al Con
siliului Național ;

MIȘCAREA TINERETUL SO
CIALIST FRANCEZ (M.J.S.F.), 
reprezentată de Jean Pierre 
Deck, membru al conducerii ;

TINERETUL RADICAL DE 
STÎNGA DIN FRANȚA, repre
zentat de Francis Prevost, se
cretar național ;

ORGANIZAȚIA „PIONIERII 
FRANȚEI", reprezentată de Da
niel Rouillot, secretar național ;

UNIUNEA NAȚIONALĂ A 
TINERETULUI DIN ALGERIA, 
reprezentată de Kaouah Abdel- 
madjed, secretar național ;

NOUA FORȚĂ DE TINERET 
PENTRU SOCIALISM DIN RE
PUBLICA DOMINICANA, re
prezentată de Manuel Porfirio 
Mota Cuevas, secretar al orga
nizației ;

TINERETUL COMUNIST DIN 
SPANIA, reprezentat de Miguel 
Itaxo, membru al Secretariatului 
Politic ;

TINERETUL SOCIALIST DIN 
SPANIA, reprezentat de Arse- 
nio Esproncedo, membru al Co
misiei Executive ;

TINERETUL COMUNIST DIN 
ELVEȚIA, reprezentat de Ren4 
Lechleiter, secretar al Comite
tului Central ;

FEDERAȚIA ORGANIZAȚII
LOR STUDENȚEȘTI PE ÎN
TREAGA JAPONIE (ZENGA- 
KUREN), reprezentată de
Naoyuki Tanaka, membru al 
Secretariatului ;

MIȘCAREA DE TINERET 
DIN REPUBLICA AFRICA 
CENTRALA, reprezentată de 
Moskit Gaston, inspector pen
tru tineret ;

TINERII SOCIALIȘTI DIN

R.F. GERMANIA, reprezentați 
de Reimond Seidelmann, consi
lier al președintelui ;

TINERETUL COMUNIST DIN
GRECIA (K.N.E.), reprezentat 
de Michalis Terzidis, membru 
al Biroului Consiliului Central ;

ORGANIZAȚIA PANELENA 
A TINERETULUI „RIGAS FER- 
REOS", reprezentată de Thana- 
sis Athanasiou, membru al Bi
roului Consiliului Central ;

UNIUNEA NAȚIONALĂ A 
STUDENȚILOR DIN GRECIA 
(E.F.E.E.), reprezentată de 
George Stamatakis, președintele 
Consiliului Central ;

FEDERAȚIA TINERETULUI 
PE ÎNTREAGA INDIE, repre
zentată de Sayed Azeez Pasha, 
secretar al Comitetului Central ;

FEDERAȚIA STUDENȚILOR 
PE ÎNTREAGA INDIE (AISF), 
reprezentată de Prakash Singh, 
membru al Comitetului Cen
tral ;

ORGANIZAȚIA TINERETU
LUI SOCIALIST ARAB DIN 
R. A. EGIPT, reprezentată de 
Mohamed Abdel Hamid Bider, 
secretar al Comitetului Cen
tral ;

UNIUNEA NAȚIONALA A 
STUDENȚILOR DIN IRAK 
(N.U.I.S.), reprezentată dc 
Ghazi Faisal, secretar ; ,

MIȘCAREA TINERETULUI 
COMUNIST DIN AUSTRALIA, 
reprezentată de Phillip Harring
ton, membru al Comitetului E- 
xecutiv ;

TINERETUL PARTIDULUI
UNIT AL INDEPENDENȚEI 
DIN ZAMBIA, reprezentat de 
Lazarus Mimarza, trezorier e- 
xecutiv ;

UNIUNEA NAȚIONALA A 
STUDENȚILOR DIN ZAMBIA, 
reprezentată de Hilary Chungu, 
președinte ;

UNIUNEA TINERETULUI
PARTIDULUI DE CENTRU 
DIN FINLANDA, repre^r f 
de Kontro Lauri Tapani, 
secției pentru studenți ;

UNIUNEA GENERALA A 
STUDENȚILOR DIN TUNISIA 
(U.G.E.T.), reprezentată de Jou- 
imi Salah, vicepreședinte ;

TINERETUL LIBER GER
MAN DIN BERLINUL OCCI
DENTAL, reprezentat de Klaus 
Wischnewski, secretar al Comi
tetului Central ;

TINERETUL UNIUNn NA
ȚIONALE PENTRU INDEPEN
DENȚA TOTALA A ANGOLEI 
(U.N.I.T.A.), reprezentat de Da
vid Donbasie, secretar ;

FEDERAȚIA TINERETULUI 
COMUNIST ITALIAN (F.G.C.I.) 
reprezentată de Ferruccio Capel- 
li, membru al Direcțiunii.

„Aurul negru" britanic din Marea Nardului 

a inceput să curgă...

te capitala Ugandei continuă 
lucrările Biroului Politic al 
O.U.A., reunit în sesiune extra
ordinară pentru a examina căile 
de încetare a focului dintre 
combatanții celor trei mișcări de 
eliberare națională din Angola, 
posibilitatea consolidării rîndu- 
rilor forțelor de eliberare națio
nală și asigurării unui climat de 
pace și securitate în Angola, îna
intea proclamării independenței 
teritoriului, la 11 noiembrie.

La dezbateri- sînt analizate și 
concluziile cuprinse în raportul 
Comitetului O.U.A. pentru An
gola după convorbirile pe care 
membrii acestui organism le-au 
avut la Luanda și în alte loca
lități angoleze cu liderii 
M.P.L.A., F.N.L.A. și U.N.I.T.A.

Potrivit declarației președinte
lui în exercițiu al O.U.A., gene
ralul Idi Amin, șeful statului 
ugandez, în cadrul reuniunii ex
traordinare Biroul Politic al Or
ganizației Unității Africane exa
minează, de asemenea, și alte 
probleme interesînd continentul 
african.

Luni au luat gfîrșit la Roma 
convorbirile dintre miniștrii de 
externe ai Portugaliei și Indo
neziei, Melo Antunes și, res
pectiv, Adam Malik, cu privi
re la actuala situație și la vii
torul politic al Insulei Timor.

în comunicatul comun dat pu
blicității se menționează că „cel 
doi miniștri au căzut de acord 
că Portugaliei îi revine respon
sabilitatea fundamentală pentru 
decolonizarea Timorului portu
ghez și că Portugalia se anga
jează — în calitate de autoritate 
tutelară în acest teritoriu — să 
depună toate eforturile în di
recția aplicării urgente a drep
tului la autodeterminare al po
porului Timorului". S-a conve
nit, de asemenea, asupra nece
sității organizării, cît mai cu- 
rînd posibil, a unei întruniri 
între reprezentanții guvernului 
portughez și cei ai tuturor 
partidelor politice din Timor, 
pentru a se pune astfel capăt 
conflictelor armate și pentru 
desfășurarea pașnică și ordona
tă a procesului decolonizării.

Subliniind urgența necesității 
de a fi restabilite pacea și or
dinea în insulă, miniștrii de ex
terne ai Portugaliei și Indo
neziei au afirmat că o aseme
nea perspectivă va oferi po
porului din Timor posibilitatea 
să decidă în mod liber asupra 
propriului viitor. Comunicatul 
evidențiază faptul că cei doi 
miniștri au fost de acord asu
pra „garantării cu scrupulozita
te a principiului respectării vo
inței poporului din Timor".

crete urmînd abia să fie puse 
în discuție.

Lucrările comisiei economice a 
O.P.E.C. vor dura trei sau pa
tru zile, s-a anunțat la cartierul 
general al organizației.

Nou atentat terorist 
în Argentina

• DEPUTATUL ARGENTI- 
NI AN Pablo Rojas, reprezentant 
în forul legislativ suprem din 
partea Partidului Justițialist, de 
guvernămînt, a fost găsit asasi
nat în automobilul său, în ora
șul San Juan, s-a anunțat oficial 
la Buenos Aires. Pablo Rojas 
era, totodată, lider al Federației 
sindicale a muncitorilor și func
ționarilor din sectorul vinicol 
din Argentina. Surse ale poli
ției au făcut cunoscut că, în 
cursul zilei de duminică, alte 
patru persoane și-au pierdut 
viața ca urmare a activității te
roriste desfășurate de organiza
ții clandestine extremiste. In
tre aceștia se află și un lider 
sindical din Villa Constitution, 
oraș industrial situat la 280 km 
de capitală.

Luni a avut loc la 
Dyce, lingă Aber
deen (Scoția), cere
monia deschiderii su
papelor la conductele 
de petrol care trans
portă „aurul negru" 
din Marea Nordului. 
Importanța acestui e- 
veniment a fost sub
liniată prin prezența 
reginei Elisabeta a 
Il-a, a primului mi
nistru Harold Wilson 
și a altor membri ai 
guvernului.

In cuvîntul său la 
inaugurarea trans
portării prin conduc
te a petrolului extras 
din Marea Nordului, 
regina Angliei a ca
lificat acest eveni
ment drept „un mo
ment istoric", iar 
primul ministru a 
declarat că începerea 
activităților de ex
tragere a petrolului 
din Marea Nordului 
reprezintă „un jalon 
în istoria Marii Bri
tanii ca națiune pro
ducătoare de ener
gie, un moment de 
seamă în lupta sa 
pentru supraviețuire 
economică". Sublini
ind eforturile depuse 
de muncitori, tehni
cieni și specialiști, 
precum și curajul, 
tenacitatea și în-

demînarea lor pentru 
a se ajunge la ex
tracția petrolului, 
premierul britanic a 
menționat condițiile 
deosebit de grele care 
au trebuit să fie 
depășite. în regiunea 
respectivă adîncimea 
apei este de peste 100 
de metri, iar vîntul 
atinge uneori viteze 
de 130 km la oră. 
Platforma de extrac
ție, a cărei înălțime 
depășește de două 
ori turnul Big Ben 
de la Palatul West
minster, este menită 
să reziste unor valuri 
de 30 metri.

Primul ministru a 
arătat că după 1980 
Marea Britanie va 
produce tot petrolul 
de care va avea ne
voie, ceea ce va re
prezenta o contribu
ție de seamă la îm
bunătățirea balanței 
de plăți a țării. El 
și-a exprimat con
vingerea că aceasta 
va contribui la re
dresarea economiei și 
la ridicarea regiuni
lor țării care au ră
mas în urmă în dez
voltarea economică 
sau au avut de sufe
rit de pe urma de
presiunilor econo
mice.

Referindu-se la î- 
naugurarea trans
portării prin con
ducte a petrolului 
din Marea Nordu
lui, ziarul „Guar
dian" arată că gu
vernul britanic va 
înființa în următoa
rele săptămîni „Cor
porația națională bri
tanică a petrolului" 
în vederea „stator
nicirii participării 
statului în proporție 
de 51 la sută la toate 
descoperirile de pe
trol din Marea Nor
dului".

Pe de altă parte, 
purtătorul de cuvînt 
al Foreign Office- 
ului a declarat că 
„nu se pune pro
blema compromisu
lui" în legătură 
cu poziția Marii 
Britanii față de for
mula „reprezentării 
în comun" a „celor 
nouă" la conferința 
internațională în pro
blemele ’ energiei, 
materiilor prime și 
dezvoltării. Poziția 
de principiu a Marii 
Britanii de a nu re
nunța la atributele 
suveranității sale a 
fost, de asemenea, 
confirmată de minis
trul de externe, Cal
laghan.
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ZILELE FILMULUI SOVIETIC 
ANA ȘI COMANDORUL — Ca
pitol (orele 9,30; 11,45; 14; 16;
18,15; 20,30), Patria (orele 9,30; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

TENTAȚIA : Victoria (orele 9,30; 
11,30; 13,30; 16; 18; 20).

ULTIMUL ACT : Scala (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

CELE MAI BUNE MOMENTE CU 
STAN ȘI BRAN : București (o- 
rele 8,45; 11; 13,15; 16,15; 18,30;
20,30), Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

MASTODONTUL : Central (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 18; 18,15; 20,30), 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Grivița (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Flamu
ra lorele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15).

UNDE ESTE COMPANIA A 
7-A ? : Favorit (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Feroviar 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.15) .

MUȘCHETARUL ROMÂN : Giu- 
lești (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.15) , Volga (orele 9,30: 11,30;
13,30; 15,45; 18; 20), Gloria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Mio

rița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20).

SE MAI ÎNTlMPLA MINUNI 1 
Festival (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Excelsior (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

CANTEM1R : Bucegi (orele 15,45; 
18; 20,15), Arta (orele 15,30; 17,45; 
20).

TOAMNA BOBOCILOR : Tim
puri Noi (orele 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15).

A FOST ODATĂ UN HOLLY
WOOD : Doina (orele 13; 16; 19 — 
program pentru copil 9,45; 11,30).

JAKOB MINCINOSUL : Unirea 
(orele 16; 18; 20).

CALVARUL UNEI FEMEI : Da
cia (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15).

OPERAȚIUNEA ATOMUL MAR
CAT : Drumul Sării (ora 15.30).

SECRETUL PLANETEI MAIMU
ȚELOR : Drumul Sării (orele 18; 
20,15).

FERMA LUI CAMERON î Lira 
(orele 15,30, 18, 20,15).

RĂZBOI Șl PACE (serile I—II) : 
Moșilor (orele 15,30; 19).

DE CE ESTE UCIS UN MAGIS
TRAT : Cotroceni (orele 10; 12,30; 
15; 17.30; 20).

ELIXIRUL TINEREȚII : Feren
tari (orele 15,30; 18; 20,15).

MIREASA LUI ZANDY : Flo- 
reasca (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,15).

DESPRE O ANUME FERICIRE : 
Pacea (orele 15,30; 17,45; 20).

EFECTUL RAZELOR GAMMA

ASUPRA CRĂIȚELOR : Viitorul 
(orele 15.30; 18; 20).

MUNTELE ASCUNS : Crîngași 
(ora 17).

O CĂLĂTORIE SPRE CENTRUL 
PĂMlNTULUI : Aurora (orele 9; 
12,15; 16; 19,15), Tomls (orele 9; 
12,30; 16; 19,15).

DRAGOSTE LA 16 ANI : Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20,15).

DELICT DIN DRAGOSTE : Popu
lar (orele 15,30; 18; 20,15).

ȘTEFAN CEL MARE — VASLUI 
1475 : Munca (orele 16; 19).

OCHII S Hi VANEI : Flacăra (ore
le 15,30; 19).

NOAPTEA ARTIFICIILOR : Vi- 
tan (orele 15,30; 18; 20).

evadarea : Rahova (orele 
9,15; 11,30; 15,30; 17,45; 20).

ÎNFRÎNGEREA LUI L. WILKIN
SON : Progresul (orele 18; 20).

MOSCOVA — CASIOPEEA s 
Progresul (ora 16).
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Seară culturală dedicată 
României

• IN LOCALITATEA olan- 
deză Heereveen a avut loc o 
seară culturală dedicată Româ
niei. în cadrul manifestării, care 
s-a bucurat de un frumos suc
ces, au fost prezentate expuneri 
despre România, urmate de fil
me documentare românești și 
audiții de muzică folclorică.
• INSTITUTUL DE STATIS

TICĂ AL ITALIEI a anunțat 
că producția industrială a țării 
a fost, în luna septembrie, cu 
9,6 la sută mai mică față de cea 
din aceeași perioadă a anului 
1974, iar rata de creștere a pro
ducției a scăzut în prezent cu 
12.4 la sută în comparație cu 
anul trecut. Numărul șomerilor 
se ridică, în cursul acestei 
toamne, în Italia, la peste un 
milion de persoane.
• MINISTRUL AFACERILOR 

EXTERNE AL SENEGALULUI,

Assane Seek, a fost ales secre
tar general al Conferinței isla
mice, înlocuind în această func
ție pe Mohamed Hassan El-Tu- 
hami (Egipt), al cărui mandat 
expiră la 21 decembrie — 
anunță agenția M.E.N.

Pier Paolo Pasolini a fost
asasinat

POTRIVIT unui comuni- 
cat al Poliției din Roma, în 
urma asasinării lui Pier Pa
olo Pasolini, cunoscut scri
itor, scenarist, regizor și di
rector de film italian, a fost 
arestat, duminică, un tînăr 
în vîrstă de 17 ani, pe nume 
Giuseppe Pelosi, care și-a 
recunoscut crima.

• COSTUL biletelor pentru 
transportul cu autobuzul și cu 
metroul a fost majorat, începînd 
de duminică, Ia Londra, cu 26 la 
sută. Prima majorare a taxelor

pentru transport, care a avut loc 
în cursul lunii martie, a dus la 
o creștere cu 35 la sută a costu
lui biletelor la autobuze și 
metro.

• LA OSLO au luat sfirșit lu
crările celui de-al XV-lea Con
gres al Partidului Comunist din 
Norvegia. Timp de trei zile, co
muniștii norvegieni au făcut bi
lanțul activității partidului in 
ultimii ani și au examinat sar
cinile în domeniul consolidării, 
în continuare, pe plan ideologic 
și organizatoric, a P.C. din Nor
vegia.

într-o rezoluție adoptată de 
participant!, comuniștii norve
gieni sînt chemați să contribuie 
la lărgirea influenței partidului 
și Ia atragerea de noi membri în 
rîndurile sale.

Delegații l-au ales în funcția 
de președinte al partidului pe 
Martin Gunnar Knutsen, care 
pină la congres a deținut funcția 
de vicepreședinte.

• COMPANIA „BRITISH 
AIRWAYS" a reluat, duminică, 
zborurile directe spre Cipru, 
suspendate în timpul evenimen
telor din iulie 1974. In cooperare 
cu „Cyprus Airways", firma bri
tanică va asigura patru zboruri

directe pe săptămînă între aero
portul londonez Heathrow și 
Larnaca. Aeroportul din Nicosia 
continuă să rămînă închis.

Nelson Rockefeller 
nu va mai candida

• VICEPREȘEDINTELE NEL- 
SON ROCKEFELLER și-a anun
țat hotărîrea de a nu candida — 
pentru funcția pe care o deține 
în prezent — la alegerile prezi
dențiale ce yor avea loc anul 
viitor în Statele Unite. După 
cum informează secretarul de 
presă al Casei Albe, Ron Nessen, 
Rockefeller i-a făcut luni după- 
amiază o vizită președintelui 
Ford, informîndu-1 în legătură 
cu această decizie.

Greva a șoferilor belgieni
• APROXIMATIV 40 000 DE 

ȘOFERI de camioane din Bel
gia au participat luni la o gre
vă de avertisment de 24 de ore, 
organizată în scopul susținerii 
revendicărilor lor, între care

îmbunătățirea reprezentării a- 
cestei categorii de muncitori în 
organizațiile profesionale.

Acțiunea revendicativă a șo
ferilor de camioane belgieni s-a 
manifestat și prin blocarea pos
turilor de la frontiera cu Olan
da și Franța, ca și a accesului 
spre debarcaderele pentru feri
boturi de la Marea Mînecii.

Jubileul Partidului 
Socialist din Japonia
• PARTIDUL SOCIALIST 

DIN JAPONIA a sărbătorit, âu- 
minică. împlinirea a 30 de ani 
de la înființarea sa. La festivi
tatea organizată cu acest pri
lej, președintele partidului, To- 
momi Narita, a evocat lupta 
P.S.J. pentru apărarea demo
crației și nivelului de trai al 
poporului japonez, subliniind că 
principala sarcină de viitor 
a P.S.J. este de a-și îmbună
tăți structura și extinde siste
mul organizatoric, pentru a-și 
îndeplini rolul său în viața po
litică niponă.
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• ÎNLOCUITOR PENTRU CĂRBUNELE DE LEMN. Scoarța de 
pin, care se găsește din belșug în pădurile R.D. Germane, este 
folosită în prezent cu succes în locul cărbunelui de lemn, mult 
mai costisitor, în uzina de feroaliaje din Lauchhammer. Scoarța 
servește la producerea de ferosiliciu, ca mijloc de relaxare și 
reducție. După un an de experimentări, noul procedeu a fost in
trodus în producție, ceea ce a determinat creșterea productivi
tății muncii șl importante economii de energie.

Scoarța de pin, folosită acum în cuptoarele electrice ale uzi
nei, nu degajă, spre deosebire de cărbunele de lemn, gaze toxi
ce. De aceea, au fost economisite și fondurile necesare pentru 
construirea unei instalații de ardere a gazelor reziduale dăună
toare. e LA TORINO ȘI-A DESCHIS PORȚILE CEL DE-AL PA
TRULEA SALON INTERNAȚIONAL AL VEHICULULUI INDUS
TRIAL. Sînt prezente 310 firme din mai multe țări ale lumii. In 
comentariul consacrat acestui eveniment, agenția ANSA scrie că 
,,intr-un moment de criză, în anumite cazuri destul de grave, 
pentru piața mondială a automobilului, vehiculul industrial a 
fost considerat de numeroase firme drept o „valvă de siguran
ță", permițînd evitarea unor concedieri masive. Definit „cheia 
de boltă" a diversificării producției industriei de automobile, 
sectorul vehiculului greu a înregistrat, totuși, anul trecut, un 
recul în ce privește comenzile și, implicit, al producției • INUN- 
DAȚn IN TAILANDA. Ca urmare a ploilor torențiale care s-au 
abătut, în ultimele zile, asupra teritoriului Tailandei, 28 de pro
vincii din această țară au înregistrat mari pagube cauzate de 
inundații. Apele rîurilor, ieșite din matcă, au inundat întinse 
suprafețe agricole. Agenția TASS relatează că 48 de persoane 
și-au pierdut viața. Pierderi însemnate au fost înregistrate și în 
capitala Tailandei — Bangkok —, unde numeroase întreprinderi 
și școli au fost închise a UNUL DINTRE CELE MAI MARI 
FURTURI DE OPERE DE ARTA ȘI DE VALOARE ISTORICA 
DIN R. f. GERMANIA a fost comis în noaptea de sîmbătă spre 
duminică. Două persoane au pătruns în tezaurul catedralei din 
Koln, de unde au sustras lucruri evaluate la mai multe milioane 
de mărci. Infractorii au escaladat fațada nordică a catedralei, 
înaltă de 144 metri, folosind frînghii și pioleți șl au pătruns în 
interior printr-o deschizătură de ventilație largă de 40 cm. 
Printre lucrurile furate se numără mai multe obiecte de cult 
împodobite cu diamante și alte pietre prețioase, precum și cu 
aur și argint, a căror valoare crește considerabil avînd în vedere 
unicitatea și vechimea lor • MIGREAZĂ FLAMINGO. Din 5 
milioane de flamingo cîți există în lume, peste trei milioane 
trăiesc în estul Africii, pe malul lacurilor Nakuru, Natron, Ma- 
gadi. Rudolf, Magnara etc. Cea mai mare aglomerație de flamingo 
se află în zona lacului Nakuru din Kenya. In ultima vreme, însă, 
s-a observat fenomenul migrării acestor păsări rare în regiunile 
din Africa australă și din sudul Etiopiei. Dar specialiștii n-au 
aflat încă taina acestei neașteptate emigrări.

9,00 Teleșcoală • Legături chimi
ce (Chimie an I) • Structura 
atomului (Chimie clasa a VII-a — 
TVSI) • Locuri natale în creația 
scriitorilor (Literatura română) 
• Parada cifrelor (învățămînt 
preșcolar). 10,00 Actualitatea cul
tural artistică. 10,30 File de dicțio
nar : Ranghel Vîlceanov. 12,20 
Telex. 16,00 Teleșcoală. Teatru di
dactic. Conflictul în drama „Oedip 
rege" de Sofocle. 16,30 Curs de 
limba franceză. 17,00 Telex. 17,05 
Muzică populară. 17,30 A patriei 
cinstire. Miron Costin. Prezintă 
acad. Constantin C. Giurescu. 17,50 
Pentru sănătatea dv. 18,00 Lecții 
TV pentru lucrătorii din agricul
tură. 18,40 Imagini din R. F. Ger
mania. 19,05 Forumul tinereții. Re
portaj de la lucrările Congresului 
al X-lea al U.T.C. și ale Conferin
ței a X-a a U.A.S.C.R. și a celei 
de-a lll-a Conferințe Naționale a 
Organizației Pionierilor. 19,20 —
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Revista economică TV. 20,35 Seară 
de teatru. Ciclul Oameni ai zilelor 
noastre. 21,40 Selecțiuni din spec
tacolul prezentat de Ansamblul de 
cîntece și dansuri populare din 
R.S.S. Gruzină. 22,10 — 24 de ore.

PROGRAMUL 2

20,00 Film serial : „lanosik“. 20.45 
Muzica deceniului opt. 21.05 Telex. 
21,10 Idei contemporane. Creșterea 
rolului conștiinței socialiste în ac
celerarea progresului social. 21.35 
Din filmoteca TV. Sadoveanu.

Teatrul de Operetă : MISS HE- 
LYETT — ora 19,30; Teatrul Na
țional (Sala mare) : PERIPEȚII
LE BRAVULUI SOLDAT SVEJK
— ora 19,30; (Sala Mică) : ÎMBLÎN- 
ZIREA SCORPIEI — ora 19,30; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Sala Studio) : TITANIC VALS — 
ora 19; Teatrul „C.I. Nottara*  
(Sala Magheru) : ULTIMA ORA
— ora 19 — spectacol cedat : (Sala 
Studio) : NU AM ÎNCREDERE IN 
£A£ȘATI “ ora 19• Teatrul Mic: 
DUPĂ CĂDERE — ora 19,30; Tea-

»»C. Tănase" (Sala Savoy) : 
UITE CA NU TAC - ora 19,30; 
(Sala Victoria) : CAVALCADA 
COMEDIEI — ora 19,30; Teatrul 
„Țăndărică" (Sala Academia) : 
SIR și ELIXIR — ora 17; Ansam
blul „Rapsodia română" : TARĂ 
BOGATA-N FRUMUSEȚI — ora 
19,30.
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