
ȘEDINȚA COMITETULUI
POLITIC EXECUTIV
AL C. C. AL P. C. R.

Mărfi, 4 noiembrie 1975, a avut loe 
ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., sub președinția to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român.

în cadrul ședinței, Comitetul Poli
tic Executiv a ascultat o informare în 
legătură cu realizarea programului de 
aprovizionare a populației cu produse 
alimentare și bunuri industriale de 
consum.

Comitetul Politic Executiv a con
statat că pretutindeni, în Capitală și 
In țară, au fost luate măsuri, în con
formitate cu programul aprobat de 
conducerea partidului și statului, pen
tru îmbunătățirea substanțială a apro
vizionării cu produse alimentare de 
bază. Astfel, în luna octombrie au 
fost furnizate pentru consumul popu
lației unele cantități peste programul 
inițial prevăzut la carne, conserve de 
pește, zahăr, ulei comestibil, lapte de 
consum, ouă, legume de cîmp, fasole 
boabe, fructe și altele. Pentru lunile 
următoare sint asigurate cantitățile 
de produse care să permită o bună 
aprovizionare a populației. Sînt pre
văzute pentru luna noiembrie canti
tăți suplimentare — peste programul 
stabilit — Ia carne, slănină, untură, 
zahăr, ulei comestibil, cartofi și altele.

Aprovizionarea cu bunuri industria
le de consum se desfășoară în condiții 
mulțumitoare, luîndu-se unele măsuri 
pentru mai buna deservire a popu
lației.

Apreciind rezultatele obținute pînă 
acum, Comitetul Politic Executiv a 
stabilit să se ia măsuri energice în 
continuare de către ministerele eco
nomice, Ministerul Comerțului Inte
rior, consiliile populare pentru a se 
asigura fondul integral de produse și 
mărfuri stabilit în programul de a- 
provizionare a populației pentru acest 
an și prima parte a anului viitor, în 
sortimente cît mai variate și de bună 
calitate.

Trebuie luate măsuri hotărîte de 
către Ministerul Comerțului Interior. 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, de către consiliile popu
lare pentru înlăturarea defecțiunilor 
existente în organizarea și funcționa
rea rețelei comerciale și a alimentației 
publice. Organele de comerț trebuie 
să ia toate măsurile ce se impun pen
tru a asigura aprovizionarea ritmică, 
precum și buna servire a populației, 
să dea dovadă de mai mult dinamism, 
de spirit de inițiativă, îndeplinindu-și 
cu înalt simț de răspundere atribuțiile 
cu care au fost învestite.

In vederea ridicării calității făinii 
destinate fabricării pîinii și celorlalte 
produse de panificație, Comitetul Po
liție Executiv a stabilit să se îmbună
tățească cu 5 la sută procentul de ex
tracție al făinii din grîu. Este necesar 
ca organele industriei alimentare, 
consiliile populare să ia imediat mă
suri pentru îmbunătățirea calității pîi
nii și a tuturor produselor de panifi
cație, pentru diversificarea acestora, 
potrivit tradițiilor locale și cerințelor 
consumatorilor.

în scopul asigurării producției agri
cole a anului viitor, Comitetul Poli
tic Executiv atrage atenția organelor 
județene de partid, organelor agricole, 
tuturor cadrelor de partid și de stat 
din agricultură să mobilizeze toate 
forțele materiale și umane de care 
dispun pentru terminarea grabnică a 
tuturor lucrărilor de toamnă și, în 
mod deosebit, pentru executarea în 
cele mai bune condițiuni a arăturilor 
pentru culturile de primăvară.

Pe linia îmbunătățirii continue a 
nivelului de trai al celor ce muncesc, 
Comitetul Politic Executiv a exami
nat un proiect de lege cu privire la 
producția bunurilor alimentare. Pro
iectul de lege are în vedere ca în do
meniul industriei alimentare să se 
valorifice superior resursele de mate
rii prime, producția agricolă vegetală 
și animală, bogățiile naturale de care 
dispune țara noastră. Legea prevede 
luarea de măsuri care să conducă la 
ridicarea valorii nutritive a produse
lor alimentare, la diversificarea sorti
mentelor, satisfăcînd, astfel, tot mal 
mult necesitățile de consum ale popu
lației.

Comitetul Politic Executiv a luat, 
de asemenea, în discuție, proiectul de 
lege privind creșterea și ameliorarea 
raselor animalelor. Proiectul de lege 
consacră în planul legislației princi
piile și prevederile Programului națio
nal de dezvoltare a zootehniei, defi
nește cadrul unitar — tehnic, organi
zatoric și juridic — prin care se asi
gură ameliorarea raselor, îmbunătă
țirea potențialului lor genetic și, pe 
această bază, creșterea unor efective 
înalt productive, corespunzător necesi
tăților sporite ale economiei naționale 
și aprovizionării populației cu produse 
alimentare.

în cadrul măsurilor de dezvoltare 
a șeptelului și de valorificare supe
rioară a animalelor, de creștere a 
producției de carne, a fost discutat 
un proiect de lege prin care se stabi
lește regimul optim de tăiere a aces
tora, precum și condițiile obligatorii 
sanitar-veterinare la tăiere.

In continuarea lucrărilor, Comitetul 
Politic Executiv a examinat proiectul 
legii privind retribuirea muncii în 
unitățile agricole cooperatiste. Expre
sie a politicii constante a partidului 
nostru de ridicare continuă a bună
stării materiale și a gradului de civi
lizație al tuturor oamenilor muncii, 
proiectul de lege fundamentează re
tribuirea în unitățile agricole de pro
ducție după cantitatea și calitatea 
muncii, după rezultatele obținute de 
fiecare unitate de bază în parte. Pro
iectul prevede o mai strînsă legare a 
retribuției de contribuția adusă la 
creșterea neîntreruptă a producției 
agricole vegetale și animale și a averii 
obștești, Ia realizarea unei agriculturi 
moderne, intensive, de înaltă produc
tivitate. Forma principală de retri-. 
huire a muncii în agricultură este a- 
cordul global, care asigură întărirea 
răspunderii pentru realizarea și de
pășirea producțiilor planificate, pen
tru reducerea cheltuielilor materiale 
și de muncă pe unitate de produs, și, 
ca urmare, duce la creșterea venitu
rilor cooperatorilor, ale cooperativei.

Apoi, Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut proiectul de lege privind sis
tematizarea, proiectarea și realizarea 
arterelor de circulație în localitățile 
urbane și rurale, într-o concepție uni
tară, pe baze științifice, potrivit unor 
norme obligatorii, care să asigure 
îmbunătățirea permanentă a condi
țiilor de viață și muncă ale locuitori
lor, păstrarea și folosirea corespunză
toare a rețelei de străzi existente, e- 
conomisirea terenului, creșterea efi
cienței și siguranței transporturilor.

Proiectele de legi au fost însușite 
de Comitetul Politic Executiv hotă- 
rînd ca acestea să fie înaintate Marii 
Adunări Naționale, spre dezbatere și 
aprobare.

★
In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a informat despre rezulta
tele vizitei oficiale de prietenie efec
tuate recent în Portugalia, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu și alți 
membri ai conducerii de partid și de 
stat.

Comitetul Politic Executiv și-a ex
primat deplina satisfacție pentru spi
ritul de înțelegere și prietenie în care 
s-au desfășurat convorbirile româno- 
portugheze, pentru caracterul lor de
osebit de fructuos, pentru acordurile 
și înțelegerile stabilite, ce deschid noi 
perspective colaborării dintre cele 
două țări și popoare. Totodată, Comi
tetul Politic Executiv a apreciat că 
primirea deosebit de călduroasă și 
ospitalieră pe care conducătorii și 
poporul portughez au rezervat-o șe
fului statului român, în tot cursul vi
zitei, reprezintă o expresie a relațiilor 
de prietenie și sentimentelor de stimă 
reciprocă statornicite între cele două 
țări și popoare, o înaltă prețuire a- 
cordată președintelui Republicii So
cialiste România, politicii României 
socialiste.

Comitetul Politic Executiv a apre
ciat în mod deosebit faptul că în ca
drul întîlnirilor președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu președintele Costa 
Gomes, cu primul ministru al Portu
galiei, cu reprezentanții partidelor 
politice și cu unii membri ai Consi
liului Revoluției și comandanți de

arme, președintele României a expri
mat sentimentele de prietenie și soli
daritate ale poporului român cu po
porul portughez care a pășit pe calea 
dezvoltării noi, democratice, se află 
angajat în eforturi susținute pentru a 
fi pe deplin stăpîn pe destinele sale.

Toate aceste întrevederi și convor
biri au pus în evidență interesul ma
nifestat față de politica internă și ex
ternă a României, față de experiența 
partidului și poporului nostru în uni
rea tuturor forțelor naționale pentru 
edificarea noii orinduiri, au relevat 
dorința comună de a acționa pentru 
dezvoltarea pe multiple planuri a re
lațiilor româno-portugheze.

Comitetul Politic Executiv subli
niază importanța deosebită a noilor 
înțelegeri și acorduri încheiate între 
cele două țări, care, în spiritul Tra
tatului de prietenie și cooperare, con
cretizează și adîncesc colaborarea e- 
conomică, tehnico-științifică, culturală 
și în alte domenii, în interesul celor 
două popoare de a colabora mai strins 
pentru înfăptuirea aspirațiilor lor de 
progres și bunăstare. In același timp, 
prin noile înțelegeri româno-portu
gheze, ambele țări își reafirmă hotă- 
rîrea de a acționa pentru traducerea 
în fapt a hotărîrilor Conferinței pen
tru securitate și colaborare în Europa, 
de a oferi un exemplu de felul în 
care două state, făcind parte din gru
pări militare deosebite, pot statornici 
și dezvolta o strînsă cooperare atunci 
cind sînt animate de dorința de a ac
ționa in interesul popoarelor lor, al 
edificării unei noi ordini politice și 
economice, al păcii și înțelegerii între 
națiuni.

în continuare, Comitetul Politic 
Executiv a ascultat o informare cu 
privire la rezultatele convorbirilor 
dintre secretarul general al P.C.R., 
președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Partidului Poporului din 
Pakistan, primul ministru Zulfikar 
Aii Bhutto, cu prilejul vizitei pe care 
înaltul oaspete pakistanez a efec
tuat-o în țara noastră.

Comitetul Politic Executiv a luat 
act cu deosebită satisfacție de rezul
tatele pozitive ale convorbirilor ro- 
mâno-pakistaneze la nivel înalt, care 
și-au găsit expresie în semnarea unor 
importante documente ce afirmă vo
ința comună de a extinde și în viitor 
colaborarea dintre România și Pakis
tan în toate domeniile de activitate. 
In spiritul relațiilor prietenești dintre 
cele două popoare, se va acționa pen
tru transpunerea în viață a prevede
rilor Declarației solemne comune din 
anul 1973 și, pe această bază, pentru 
promovarea continuă a colaborării ro- 
mâno-pakistaneze în realizarea unor 
obiective legate de dezvoltarea econo- 
mico-socială a celor două țări.

Comitetul Politic Executiv a apre
ciat că înțelegerile privind colaborarea 
româno-pakistaneză în diferite dome
nii de activitate corespund intereselor 
și năzuințelor celor două popoare, 
cauzei păcii și încrederii între națiuni.

Comitetul Politic Executiv a subli
niat că convorbirile la nivel înalt ro
mâno-portugheze și româno-pakista- 
neze, documentele semnate se înscriu 
în eforturile generale ale popoarelor 
de instaurare a unei noi ordini eco
nomice și poliiice internaționale, de 
promovare a unor relații noi, cu ade
vărat democratice, bazate pe egalitate 
și respect al independenței și suvera
nității naționale, pe dreptul fiecărei 
națiuni de a fi liberă și stăpînă pe 
propriul destin.

In legătură cu rezultatele vizitei 
președintelui Nicolae Ceaușescu în 
Portugalia și ale convorbirilor purta
te de șeful statului’român cu primul 
ministru al Pakistanului, Comitetul 
Politic Executiv a adoptat măsurile 
corespunzătoare care să asigure înde
plinirea în cele mai bune condiții a 
acordurilor încheiate cu cele două 
țări.

In cadrul ședinței, Comitetul Poli
tic Executiv a rezolvat, de asemenea, 
alte probleme ale activității de partid 
și de stat în domeniul agriculturii și 
relațiilor internaționale.

B 9 DIN CRONICA ÎNTRECERII SOCIALISTE
• BILANȚUL ÎNCHEIAT de 

trusturile și întreprinderile spe
cializate ale Ministerului Con
strucțiilor Industriale la sfîr- 
șitul celor 10 luni din 1975 con
semnează realizarea a aproape 
83 la sută din planul anual de 
construcții-montaj. Rezultate su
perioare acestei medii au fost 
obținute la lucrările-de inves
tiții ale industriilor metalurgică, 
constructoare de mașini și ali
mentară.

Tn perioada scursă de la 
începutul anului, formațiile de 
constructori și montori ale a- 
cestui minister — principalul 
realizator al planului de inves
tiții — au predat beneficiari
lor mai mult de 470 obiective 
și capacități de producție, din 
care 13 aveau termen de în
cheiere a lucrărilor sfîrșitul a- 
nului sau primul trimestru al 
lui 1976

în prezent, colectivele șan
tierelor depun eforturi susținu
te pentru menținerea și în se
zonul rece a ritmului de lucru 
atins în ultima perioadă în ve
derea îndeplinirii și depășirii 
sarcinilor anuale de investiții.

• NOI OBIECTIVE de îm
bunătățiri funciare au fost 
predate beneficiarilor din jude
țul Botoșani. Este vorba de sis
temul de irigații Havîrna-Tătă- 
rășeni. complexul piscicol de la 
Hanești și complexele de comba
tere a eroziunii solului de la 
Cozancea și Burla, însumînd 
peste 2 000 hectare.

De asemenea, se află în avans 
față de graficele de execuție lu
crările pe alte șantiere de in
vestiții. La acumularea Cătă- 
marăști, spre exemplu, care va 
servi atît pentru irigații cît și 
ca sursă de apă pentru zona 
industrială a municipiului Bo

toșani, s-a realizat peste sar
cinile la zi un volum de 
50 000 metri cubi terasamente. 
în același timp se găsește în 
stadiu de finisare consolidarea 
malului rîului Șiret la punctul 
Cindești.

• COLECTIVUL MINEI TE- 
LIUC, din bazinul Poiana Rus- 
căi, unitate care și-a onorat 
înainte de termen sarcinile de 
plan ce i-au revenit pe întregul 
cincinal și angajamentele asu
mate în întrecerea socialistă pe 
197.5, continuă în ritm intens ac
tivitatea pentru a asigura can
tități sporite de materie primă 
necesară industriei metalurgice, 
în ultima lună, minerii au reali
zat cel mai mare randament pe 
post, concretizat în depășirea 
sarcinilor zilnice de plan în me
die cu cîte 125 tone minereu. în 
acest fel ei au majorat la 24 000 
tone producția de minereu de

fier extrasă peste prevederile de 
plan de la începutul anului.

UNITĂȚILE AGRICOLE DIN 
JUDEȚUL DOLJ AU TERMI
NAT INSĂMÎNȚARILE DE 
TOAMNĂ pe ultimele din cele 
170 000 ha prevăzute în plan. 
Lucrarea a fost încheiată cu 
circa două săptămîni mai de
vreme, comparativ cu anul 
trecut. Comandamentul jude
țean pentru coordonarea cam
paniei de toamnă și comanda
mentele comunale au stabilit 
planurile concrete de activitate 
pe fiecare unitate din județ 
pentru sporirea ritmului la ară
turi, pentru însămînțările de 
primăvară, astfel încit lucrarea, 
care în prezent a fost realizată 
pe 85 000 ha în cooperativele a- 
gricole de producție și pe 11 600 
ha în întreprinderile agricole de 
stat, să se încheie pînă la 20 
noiembrie a.c.

Proletari din toate țările, unițî-v&l
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„Jinînd 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 revoluționar, 
pentru a putea fi la înălțimea sarcinilor încredințate de partid, 
a misiunii lor de unire a forțelor întregului tineret44

NICOLAE CEAUȘESCU

In spiritul de înaltă exigență comunistă, revoluționară, 

imprimat de îndemnurile și recomandările cuprinse

în cuvîntarea secretarului general al partidului

PARTICIPANT» LA FORUMUL POLITIC AL TINEREI 
GENERAȚII AU DEZBĂTUT CU PROFUNDĂ 

RESPONSABILITATE Șl ANGAJARE PATRIOTICA SARCINILE 

ce revin Întregului tineret in înfăptuirea 
PROGRAMULUI PARTIDULUI

Congresul al X-lea al U.T.C. și-a continuat lucrările in secțiunile pe domenii de activitate
Ieri a avut loc:

Conferința 

a X-a 

a Uniunii
Asociațiilor 

Studenților 
Comuniști 

din 

România
Marți au avut loc lucrările 

Conferinței a X-a a U.A.S.C.R., 
care s-au desfășurat în spiritul 
recomandărilor cuprinse în cu- 
vîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, la ședința 
festivă de deschidere a forumu
lui tineretului — însuflețitor 
mesaj adresat tuturor tinerilor 
din țara noastră de a fi demni 
continuatori ai înfăptuirilor po
porului nostru, de a-și aduce o 
contribuție tot mai activă la în
făptuirea vastului program tra
sat de cel de-al XI-lea Congres 
al P.C.R.

La lucrările Conferinței au 
participat tovarășii Cornel Bur
tică, Leonte Răutu, Ilie Verdeț. 
Au luat parte, ca invitați, repre
zentanți ai conducerii..unor mi
nistere, instituții centrale și or
ganizații obștești, secretari ai co
mitetelor de partid din centrele 
universitare, rectori, activiști de 
partid și de stat, cadre didactice, 
tineri muncitori și elevi.

După alegerea organelor de 
lucru ale conferinței, delegații 
au adoptat în unanimitate ordi
nea de zi.

în cuprinsul ziarului:

• RAPORTUL COMITETULUI CENTRAL AL U. T. C.
privind activitatea desfășurată în perioada dintre Congresele al iX-lea 
și al X-lea și sarcinile ce revin Uniunii Tineretului Comunist în vederea 
participării active a tinerei generații Ia înfăptuirea hotărîrilor Congresu

lui al XI-lea ai Partidului Comunist Român

• RAPORTUL CONSILIULUI U. A. S. C. R.
cu privire la activitatea desfășurată între Conferința a IX-a și Conferința 
a X-a și sarcinile ce revin Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România in vederea participării active a tineretului universitar la 
înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea al Partidului Comunist 

Român

• RAPORTUL CONSILIULUI NAȚIONAL
AL ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR
privind activitatea în perioada octombrie 1971 — noiembrie 1975 și 
sarcinile ce revin organizației pionierilor în lumina hotărîrilor Con

gresului al XI-lea al Partidului Comunist Român
(Continuarg in pa^. a Il-a)
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FORUMUL POLITIC AL TINEREI GENERA TU
Lucrările Congresului 

al X-lea al U. T. C.
tolerările celui de-al X-lea 

Congres al Uniunii Tineretului 
Comunist au continuat, în cursul 
zilei de marii, în 8 secțiuni : 
pentru activitatea în rîndul tine
retului muncitoresc ; pentru ac
tivitatea în rîndul tineretului 
sătesc; pentru activitatea in 
rîndul elevilor ; pentru activi
tatea de propagandă și cultură; 
pentru activitatea de sport, tu
rism ■ și pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei ; pen
tru activitatea internațională a 
U.T.C. ; pentru activitatea în 
rîndul tinerelor fete ; pentru 
problemele vieții de organizație.

Sub puternica impresie a cu- 
vîntării secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicoîae 
Ceaușescu, rostită în cadrul șe
dinței festive de deschidere, 
participant!i la dezbateri au fi
nalizat, intr-im ,, spirit de înaltă 
exigență și responsabilitate, ac
tivitatea desfășurată de organi
zația revoluționară a tineretului 
în perioada care a trecut de Ja 
Congresul al IX-lea al U.T.C. 
și au examinat sarcinile ce re
vin Uniunii Tineretului Comu
nist, întregului tineret al pa
triei In înfăptuirea hotărîrilor 

celui de-al XI-lea Congres al 
partidului.

Dezbaterile s-au referit pe 
larg la probleme privind parti
ciparea tineretului la realizarea 
sarcinilor de producție, ale edu
cării sale în spiritul muncii în 
vederea creșterii contribuției ti
nerei generații la înfăptuirea 
Programului partidului de con
struire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comu
nism. A fost examinat, de a- 
semenea, modul în care orga
nizațiile U.T.C. din școli au ur
mărit realizarea obiectivului 
lor fundamental : pregătirea-te
meinică, teoretică și practică, a 
fiecărui elev, sarcinile de viitor 
în acest domeniu.

Dezbaterile au adîncit, totoda
tă, o serie de probleme legate 
de creșterea preocupării orga
nelor și organizațiilor U.T.C. 
privind formarea și dezvoltarea 
conștiinței socialiste, educarea 
în spirit revoluționar a tinere
tului. O serie de intervenții au 
abordat problemele modalități
lor de adîncire a preocupărilor 
organizațiilor U.T.C. privind 
creșterea rolului activității de 

pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei în educarea pa
triotică a tinerilor, formarea lor 
în spiritul ordinii și disciplinei.

Vorbitorii au relevat, de ase
menea, căile de înfăptuire a 
sarcinilor și atribuțiilor sporite 
ce revin Uniunii Tineretului 
Comunist în mobilizarea în
tregului tineret la înfăptuirea 
cu succes a hotăririlor partidu
lui, răspunderi și competențe 
care impun perfecționarea con
tinuă a întregii vieți și munci 
de organizație în vederea creș
terii și întăririi capacității po- 
litico-organizatorice și‘ de ac
țiune în rîndurile tuturor cate
goriilor de tineri.

Exprimîndu-și pcordul față 
de orientările și direcțiile de 
acțiune cuprinse în documen
tele supuse dezbaterii congre
sului, vorbitorii au formulat un 
număr de propuneri, sugestii și 
observații menite să conducă la 
îmbunătățirea continuă a activi
tății organizației noastre revo
luționare de tineret în concor
danță cu marile sarcini ce re
vin Uniunii Tineretului Comu
nist din Programul adoptat de 
cel de-al XI-lea Congres al 
P.C.R.

Lucrările celei de-a II l-a

Conferințe Naționale 

a Organizației Pionierilor
în cursul zilei de marți au 

continuat, pe comisii de lucru 
ți în plen, lucrările celei de-a 
IlI-a Conferințe Naționale a 
Organizației Pionierilor — pri
lej de a pune din nou în dez
baterea participanților proble
me de deosebit interes menite 
să ducă la stabilirea celor mai 
potrivita forme de perfecționare 
și diversificare a activităților 
tineretului școlar.

în cadrul comisiilor au fost 
discutate pe larg aspecte legate 
de contribuția Organizației pio
nierilor la educarea patriotică, 
politico-ideologică, în spiritul 
principiilor și normelor muncii 
și vieții comuniștilor, ale eticii 
și echității socialiste a pionieri
lor și școlarilor. Au fost analizate, 
de asemenea, căile concrete de 
formare la pionieri a unei ati
tudini înaintate față de învăță
tură și muncă, de asigurare a 
cadrului necesar dezvoltării de
mocrației pionierești, participă
rii copiilor la viața socială.

Paralel cu lucrările pe comisii 
s-a desfășurat secțiunea rezer
vată pionierilor. Ordinea de zi 
a secțiunii a cuprins o informa
re privind munca desfășurată 
de activele pionierești, de loc
țiitorii președintelui C.N.O.P., 
în perioada 1971—1975. Dezba
terile au fost axate în prin
cipal pe îmbogățirea și diversi
ficarea activității de educație 
politică, revoluționară a tine
rei generații. Au fost făcute 
propuneri cu privire la măsurile 
c.e impun a fi întreprinse 
pentru cunoașterea mai 'apro
fundată a trecutului istoric al 
patriei, a trecutului de luptă 
revoluționară al clasei munci
toare, a realităților vieții noas
tre socialiste. în cuvîntul lor, 
pionierii s-au referit, de ase
menea, pe larg, la modalitățile 
de corelare cit mai judicioasă a 
învățămîntului cu activitatea 
extrașcolară, la legarea tot 
mai strînsă a activității pionie
rești de producție.

în cadrul secțiunii au fost 
aleși cei 40 de locțiitori ai pre
ședintelui C.N.O.P. și au fost 
desemnați 150 de pionieri care 
urmează a fi propuși Conferin
ței Naționale pentru a fi aleși 
în Consiliul Național al Orga
nizației Pionierilor.

La dezbaterile în plen au luat 
cuvîntul tovarășii : Radu Au
gustin, delegat al Organizației 
județene Galați. Domnica Fîca, 
director, delegată a Organizației 
județene Neamț, Codilă Roșeți 

Petru, delegat al Organizației 
județene Caraș-Severin, Ana 
Marchiș, delegată a Organiza
ției județene Bacău, Gheorghe 
Calbureanu, delegat al Organi
zației județene Dolj, Rodica 
Lupu, delegată a Organizației 
județene Vîlcea, Gheorghe A- 
postol, muncitor la întreprin
derea „1 Mai44 Ploiești, Erou al 
Muncii Socialiste, Cristina Lu
ca, secretar al C.C. al U.T.C., 
delegată a Organizației jude
țene Vrancea, Balogh Boiond, 
delegat al Organizației județe
ne Bihor, Elena Radu, delegată 
a Organizației județene Buzău, 
Mihai Mircescu, asistent univer
sitar la Centrul de perfecționare 
a cadrelor care muncesc cu pio
nierii, Mihail Schneider, de
legat al Organizației județene 
Sibiu, Stana Drăgoi, secretar 
general al Consiliului Național 
al Societății de Cruce Roșie, 
Mihai Negulescu, redactor-șef 
al revistei „Cutezătorii44, Toma 
Mareș, delegat al Organizației 
județene Constanța, Ion Arcu- 
deanu, delegat al Organizației 
municipale București, Iloria 
Truță, delegat al Organizației 
județene Arad. Maria C’urtcanu, 
delegată a Organizației județene 
Baia Mare, Ion Dăniiă, delegat 
al Organizației județene Sucea
va, loan Jinga, vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, Viorica Pa- 
raschivescu, delegată a Or
ganizației județene Iași, scri
itoarea Constanța Buzea, loani 
Liviu, delegat al Organizației 
județene Brașov, Aculin Cazacu, 
conf. dr. la Universitatea Bucu
rești, Adriana Pădureanu, elevă. 
Miron Olteanu, secretar al Con
siliului Național pentru Educa
ție Fizică și Sport, Zsivanov Du- 
șița, redactor la „Banatske No- 
vine“ Timișoara, Lenuța Rîpea- 
nu, inspector general adjunct al 
Inspectoratului școlar al muni
cipiului București, Rus Alexan
dru, delegat al Organizației ju
dețene Cluj, Mihai Dumitru, E- 
rou al Muncii Socialiste, dele
gat al Organizației județene Ar
geș, Rozeta Varga, delegată a 
Organizației județene Covasna, 
Gheorghe Slavic, delegat al Or
ganizației județene Botoșani, 
Viorica Piscoi, delegată a Organi
zației județene Bihor, Vasile 
Popa, delegat al Organizației 
județene Cluj, Bucur Enache, 
delegat al Organizației județene 
Olt.

Conferința a primit un mesaj 
de prietenie din partea repre
zentantului Uniunii Democrate 
a pionierilor din Finlanda.

★
Marți după-amiază, pionierii 

delegați la cea de-a III-a Con
ferință Națională a Organizației 
Pionierilor au depus, într-un 
cadru solemn, coroane de flori 
la Monumentul Eroilor Patriei, 
după care au vizitat Muzeul de 
istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și demo
cratice din România și Expozi
ția pionierească „Mulțumim din 
inimă partidului44.

Lucrările Conferinței 
a U*A*S*C* R-

a X-a

(Urmare din pag. I)

La primul punct al ordinei de 
zi, tovarășul Constantin Boștină, 
președinte al Consiliului 
U.A.S.C.R., a prezentat raportul 
Consiliului U.A.S.C.R. cu privire 
la activitatea defășurată între 
Conferința a IX-a și Conferința 
a X-a și sarcinile ce revin în 
vederea participării active a ti
neretului universitar în înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului aJ 
XI-lea al P.C.R.

Tovarășul Călin Marin a pre
zentat apoi Raportul Comisiei de 
cenzori.

în plenul conferinței au par
ticipat la dezbaterea problemelor 
înscrise pe ordinea de zi tova
rășii Vasile Bonțaș, președinte 
al Consiliului U.A.S.C. din cen
trul universitar București, Geor- 
geta Lazăr, vicepreședinte al 
Consiliului U.A.S.C. din cen
trul universitar Timișoara, Silviu 
Botezatu, președintele Consiliului 
U.A.S.C. din centrul universitar 
Iași, Trifon Belacurencu, pre
ședinte al Consiliului U.A.S.C. 
din Universitatea Galați, Magda
lena Hegediis, vicepreședinte al 
Consiliului U.A.S.C. din centrul 
universitar Cluj-Napoca. Dorin 
Ciobanu, vicepreședinte al Con
siliului U.A.S.C. din Universi
tatea Craiova, Ioan Anton, rector 
al Institutului politehnic Timi
șoara, Galafteon Oltean, pre
ședinte al Consiliului U.A.S.C. 
din centrul universitar Tîrgu Mu
reș, Ion Berariu, vicepreședinte 
al Consiliului A.S.C. din Institu
tul de învățămînt superior Pitești, 
Viorica Bratosin, președinte al 
Consiliului A.S.C. din Institu
tul de învățămînt superior Baia 
Mare, Dan Mihal Bârliba, re
prezentantul U.A.S.C.R. la U- 
niunea Internațională a Studen
ților, Gheorghe Dobroiu, pre
ședinte al Consiliului A.S.C. din 
Institutul de subingineri Reșița, 
Rodica Bartiș, vicepreședinte 

al Consiliului A.S.C. din Insti
tutul pedagogic Suceava, Liviu 
Crișan, redactor șef al Revistei 
„Forum studențesc*4 a Consiliu
lui U.A.S.C. Timișoara, Iosif 
Kellenberger, președinte al Con
siliului A.S.C. din Facultatea de 
filologie-istorie Sibiu, Radu Bog
dan, adjunct al ministrului edu
cației și învățămîntului, Cătălin 
Dumitriu, delegat al Centrului. 
Universitar București, Doina 
Gabriela Stanciu, vicepreședinte 
al Consiliului A.S.C. din Facul
tatea de biologie a Universității 
din Iași, Radu Ștefan Duca, 
secretar al Comitetului U.T.C. 
la întreprinderea de mașini gre
le București, Petru Mureșan, 
șef de comisie a Consiliului 
U.A.S.C. din Centrul universi
tar Cluj-Napoca, Grigore Gogu, 
președinte al Consiliului 
U.A.S.C. din Universitatea Bra
șov, Arghir Bizo, președinte al 
Consiliului U.A.S.C. din Institu
tul de mine din Petroșani.

Delegații', participanți la dez
bateri, în plenul conferinței și 
în cadrul celor cinci comisii, au 
exprimat adeziunea entuziastă a 
tineretului universitar la poli
tica internă și externă a P.C.R., 
hotărîrea sa de a învăța, a 
munci și acționa în spiritul in
dicațiilor și sarcinilor puse in 
fața studențimii de partid, de 
secretarul general al partidului.

Reprezentanții studențimii au 
examinat în spiritul unei înalte 
exigențe comuniste, întreaga ac
tivitate desfășurată de organi
zația revoluționară a studenților 
români, rolul care îi revine în 
făurirea omului nou, cetățean 
aqtiv al patriei noastre socialis
te, în îmbunătățirea pregătirii 
profesionale și politice a studen
ților, a educării lor comunist-re- 
voluționare. Vorbitorii au efec
tuat o analiză profundă a acti
vității asociațiilor studenților co
muniști pe linia educării comu
niste a tineretului universitar, 

prin muncă și pentru muncă, 
astfel incit fiecare student să 
fie un luptător ferm pentru tra
ducerea în viață a politicii 
partidului și statului nostru, au 
făcut propuneri privind îmbu
nătățirea activității universita
re, pentru o mai strînsă inte
grare a învățămîntului cu cer
cetarea și producția.

în cadrul unei ședințe festive, 
conducătorii delegațiilor de pes
te hotare au înmînat mesaje de 
salut adresate Conferinței din 
partea unor organizații de ti
neret și studenți pe care le re
prezintă — Uniunea Internațio
nală a Studenților, Mișcarea 
Internațională a Tineretului și 
Studenților pentru Națiunile U- 
nite, Consiliul Studențesc din 
Uniunea Sovietică, Uniunea So
cialistă a Studenților Polonezi, 
Consiliul Național Studențesc 
din ' R. P. Bulgaria, Federa
ția Studenților pe întreaga 
Indie, Centrul Studențesc din 
Republica Socialistă Ceho
slovacă, Organizația Studen
ților de la Universitatea din 
Dar Es Salaam, Comitetul Stu
denților din R.P.D. Coreeană, 
Federația Studenților din Cuba, 
Federația Organizațiilor Studen
țești pe întreaga Japonie, Tine
retul Liber German din R. D. 
Germană, Uniunea Națională a 
Studenților din Franța, Uniunea 
Tineretului Socialist din Iugo
slavia, Uniunea Națională a Stu
denților Eleni, Uniunea Studen
ților Mongoli, Comitetul Națio
nal al Organizațiilor Studențești 
din R. P. Ungară, Uniunea Na
țională a Studenților din R. D. 
Vietnam, Federația Tineretului, 
Elevilor și Studenților de Elibe
rare din Saigon — orașul Ho Și 
Min, Asociația Națională a Stu
denților din S.U.A., Federația 
Studenților Universitari din 
Costa Rica, Uniunea Națională a 
Studenților din Siria, Uniunea 
Generală a Studenților din Tu

nisia, Uniunea Națională a Stu
denților din Marea Britanie, 
Uniunea Națională a Studenților 
din Sierra Leone, Federația 
Universitară Argentiniană, Uniu
nea Națională a Studenților din 
R. F. Germania, Federația Pan- 
cipriotă a Studenților și Tineri
lor Cercetători, Uniunea Națio
nală a Studenților din Austria, 
Uniunea Națională a Studenților 
din Irak, Uniunea Națională a 
Studenților din Columbia, Uniu
nea Studenților din Irlanda, 
Uniunea Națională a Studenților 
din Finlanda, Uniunea Națională 
a Studenților din Zambia, Fede
rația Studenților din Panama.

S-a anunțat, de asemenea, că, 
pe adresa Conferinței, au sosit 
mesaje din partea Uniunii Stu
denților pe întreaga Africă, Fe
derației Studenților din Peru, 
Federației Universitarilor pentru 
Independență din Porto Rico, 
Uniunii Studenților Socialiști 
din R. F. Germania, Uniunii 
Studenților Comuniști din Aus
tria, Comisiei pentru Uniunea 
Națională a Studenților Portu
ghezi, Uniunii Studenților Afri
cani din Republica Socialistă 
România, Uniunii Asociațiilor

★

în prima sa plenară Consiliul 
U.A.S.C.R. a ales Comitetul E- 
xecutiv și Biroul Comitetului 
Executiv.

Președinte al Consiliului 
U.A.S.C.R. a fost ales Ion Sasu, 
ca vicepreședinți au fost aleși 
Ștefan Cojocarii, student, Insti
tutul Politehnic Iași, Magdalena 
Hegeduș, studentă, Universitatea 
Babeș-Bolyal. Cluj-Napoca, Du
mitru Ionescu, student, Institu
tul de Construcții București, 
Georgeta Lazăr, studentă, Insti
tutul Agronomic Timișoara, iar 
ca secretari Ioan Eremia Al- 
be8cu, Marin Dinu, Tudor Mo
hora, Mihail VArtosu.

Declarlnd închise lucrările 
Conferinței, președintele Con-

Studenților din Țările Arabe în 
România.

După încheierea dezbaterilor, 
Conferința a aprobat în unani
mitate, raportul și activitatea 
Consiliului U.A.S.C.R. desfășu
rată în perioada care a trecut de 
la cea de-a IX-a Conferință, 
raportul și activitatea Comisiei 
de cenzori.

S-a adoptat, de asemenea, în 
unanimitate, rezoluția Conferin
ței a X-a a U.A.S.C.R. care, în 
spiritul hotăririlor Congresului 
al XI-lea al P.C.R.., a indicați
ilor secretarului general al 
partidului, jalonează în perspec
tivă activitatea organizației re
voluționare a tineretului univer
sitar, stabilește modalitățile 
concrete de acțiune pentru spo
rirea aportului asociațiilor la 
educarea și formarea profesiona
lă și politică a tineretului din 
învățămîntul superior.

Conferința a aprobat totodată 
completările propuse la statutul 
U.A.S.C.R.

Trecîndu-se Ia ultimul punct 
de pe ordinea de zi, Conferința 
a ales prin vot secret Consiliul 
și Comisia de cenzori ale 
U.A.S.C.R.

★ *

siliului U.A.S.C.R. a asigurat 
partidul, pe secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că asociațiile stu
denților comuniști, întreg tine
retul universitar nu vor pre
cupeți nici un efort pentru ■ 
munci în așa fel Incit să în
făptuiască neabătut marile sar
cini care revin învățămîntu
lui superior, pentru a fi ciemni 
constructori ai patriei noi, socia
liste, pentru a-și aduce o con
tribuție tot mai mare Ia tran
spunerea in viață a Programu
lui de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și Înaintare a României spre co
munism.

Fotografii realizate de t 
GHEORGHE CUCU, EMILIAN PLECAN, VASILE RANGA 

și fotoreporterii Agerpres
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RAPORTUL
COMITETULUI CENTRAL AL U. T. C. 
privind activitatea desfășurată în perioada 

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 Xl-leă al Partidului Comunist Român

prezentat de tovarășul Ion Traian Ștefănescu

Stimați tovarăși,
Participarea la deschiderea lucrărilor 

forumului tineretului din țara noastră a 
conducerii partidului, în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al poportflui, simbol al pasiunii și dăruirii 
revoluționare, constituie, pentru noi toți 
expresia vie a preocupării permanente a 
partidului pentru creșterea și , educarea 
comunistă a tinerei generații, a încrederii 
față de tineretul României socialiste, care, 
urmînd neabătut partidul, acționează cu 
hotărîre, împreună cu toți oamenii muncii, 
pentru înfăptuirea aspirațiilor de progres 
și civilizație socialistă ale națiunii 
noastre. Cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, nouă și emoționantă 
dovadă a grijii permanente și dragostei pe 
care secretarul general al partidului le 
manifestă față de generația tinără, apre
cierile pline de căldură privind contribuția 
tineretului la înfăptuirea politicii partidu
lui, îndemnurile sale însuflețitoare, indica
țiile deosebit de prețioase pentru orien
tarea întregii munci de educație comunistă, 
relevă dimensiunea marilor răspunderi ce 
revin tineretului, organizației noastre re
voluționare în făurirea socialismului și 
comunismului în patria noastră.

De Ia această tribună, în numele celor 
3 milioane de uteciști, al tuturor tinerilor 
muncitori, țărani, elevi, studenți și inte
lectuali, ne angajăm să îndeplinim neabă
tut, în mod exemplar, sarcinile și indica
țiile cuprinse în cuvîntarea secretarului 
geheral al partidului, să unim și mai strîns 
forțele creatoare ale tinerei generații, să 
participăm cu pasiune înflăcărată și abne
gație revoluționară la munca avîntată a 
întregului popor pentru realizarea hotărî
rilor Congresului al XI-lea al P.C.R. în 
înfăptuirea acestui legămînt solemn, avem 
drept călăuză și imbold lupta neobosită, 
viața și activitatea revoluționară a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, puse în slujba 
libertății și fericirii poporului român, a 
triumfului socialismului și comunismului, 
a cauzei păcii și colaborării între popoare.

Tovarăși,
Roadele traducerii în viață a politicii 

științifice a partidului nostru se reflectă în 
tabloul strălucitelor realizări obținute de 
oamenii muncii în făurirea unei vieți tot 
mai demne, tot mai înfloritoare, în dezvol
tarea impetuoasă, multilaterală a Româ
niei socialiste. Marile succese obținute în 
realizarea actualului cincinal demonstrează 
justețea prevederilor Congresului al X-lea 
și ale Conferinței Naționale ale partidului 
privind dezvoltarea economico-socială a 
țării în perioada 1971’—1975, exprimă carac
terul profund mobilizator al politicii 
marxist-leniniste a partidului nostru căre 
aplică în mod creator principiile socialis
mului la condițiile concrete ale țării noas
tre. Viața demonstrează cu putere capaci
tatea partidului nostru de a asigura mer
sul înainte tot mai accelerat al economiei, 
învățămîntului, științei și culturii româ
nești, progresul neîntrerupt pe calea so
cialismului și comunismului, a bunăstării 
întregii noastre națiuni.

Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, 
marea majoritate a județelor au raportat 
conducerii partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, îndeplinirea angajamentului 
național de a înfăptui planul cincinal îna
inte de termen, ceea ce constituie o victo
rie de o deosebită însemnătate a întregu
lui nostru popor, rezultatul muncii eroice, 
pline de abnegație a clasei muncitoare, a 
țărănimii, a tuturor oamenilor, muncii, fără 
deosebire de naționalitate. în concordanță 
cu opțiunile știihțific-fundamentate stabi
lite de partid, ritmul mediu al creșterii 
produsului x-social este, în actualul cincinal, 
de 11,5%, iar al venitului național de 12,6%. 
In perioada 1971—1975, producția globală 
industrială a înregistrat o creștere medie 
anuală de circa 14%, România situîndu-se 
în rindul țărilor cu cele mai înalte rit
muri de dezvoltare. Importante succese au 
fost obținute și în dezvoltarea și moderni
zarea agriculturii, producția vegetală agri
colă crescind în actualul cincinal, cu toate 
condițiile climatice nefavorabile, cu circa 
30%. Aceste realizări au constituit temeiul 
ridicării continue a nivelului de trai al 
oamenilor muncii — țelul suprem âl poli
ticii partidului nostru ; elocvent este faptul 
că retribuția reală sporește cu 22%, depă- 
șindu-se astfel prevederile înscrise în cin
cinal. O puternică dezvoltare au cunoscut, 
în această perioadă, invățămîntul, știința,’ 
arta și cultura. Toate aceste succese s-au 
înfăptuit in indisolubilă legătură cu per
fecționarea relațiilor .sociale, adîncirea con
tinuă a democrației, dezvoltarea conștiinței 
revoluționare, afirmarea tot mai puternică 
a normelor comuniste de muncă și viață, 
a principiilor eticii și echității socialiste.

Minunatele realizări și _ succesele obți
nute în edificarea societății noastre socia
liste, prestigiul fără precedent al Româ
niei în viața internațională se datoresc 
conducerii cu fermitate și clarviziune a 
operei de dezvoltare economico-sociale de 
către partid, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. care, prin cutezanța sa revolu
ționară, prin spiritul novator în gîndire și 
acțiune, se identifică întru totul cu cele 
mai înalte aspirații ale națiunii noastre, 
ale tinerei generații. Exprimînd convinge
rile și simțămintele tuturor tinerilor pa
triei — români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — reafirmăm adeziunea 
unanimă a tinerei generații la politica in
ternă și externă a partidului, atașamentul 
nețărmurit față de partid, față de secre
tarul său general, hotărîrea fermă de a ne 
consacra eu ' toate forțele traducerii în 
viață a programului de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism.

însuflețit de idealul muncii, al dăruirii 

pentru cauza partidului, animat de o pro
fundă mîndrie patriotică față de bilan
țul strălucitelor realizări obținute de po
porul nostru sub conducerea Partidului 
Comunist Român, tineretul a realizat mi
nunate fapte de muncă, participind în mod 
activ la înfăptuirea sarcinilor economice, 
la îndeplinirea cincinalului înainte de- ter
men. La chemarea partidului de a fi in 
primele rînduri în opera de înflorire mul
tilaterală a patriei, tinăra generație răs
punde printr-o puternică angajare. prin 
adevărate acte de eroism, se integrează 
cu entuziasm și abnegație în eforturile 
creatoare ale întregii noastre națiuni._ Se 
poate spune, pe drept cuvînt, că tinăra 
generație — puternicul detașament al tine
retului muncitoresc, tineretul de la sate, 
tinerii intelectuali, elevii și studenții — 
acționînd sub conducerea partidului, con
stituie un factor dinamic în întreaga viată 
socială, munca, talentul și abnegația lor 
încorporîndu-^se organic în marile realizări 
ale poporului nostru.

Tot ceea ce s-a înfăptuit și se înfăp
tuiește în dezvoltarea multilaterală a pa
triei pe calea socialismului și comunismu- 
lui, Programul P.C.R., deschid, în fața ti
nerei generații perspective minunate. Pen
tru condițiile de muncă și viață de care 
dispune, pentru climatul deplin favorabil 
în care muncește, învață și se formează, 
pentru largile posibilități de afirmare în 
viața social-politică, tineretul. exprimă și 
cu prilejul celui de-al X-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Comunist sentimentele 
sale de fierbinte recunoștință partidului, 
clasei muncitoare, tuturor oamenilor mun
cii, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu.

înfăptuirile istorice din ultimii ani con
feră noi dimensiuni cadrului în care cresc 
și se afirmă tinerele generații, responsabi
lității și rolului lor în traducerea în viață 
a politicii partidului. Ca reflectare a 
acestor realități. în Programul P.C.R. se 
subliniază : „Partidul pornește de la faptul 
că tineretul reprezintă o puternică forță 
socială, că tînăra generație este viitorul 
însuși al națiunii noastre socialiste". Con
cepția proprie, creatoare, consecvent mar- 
xist-leninistă cu privire Ia rolul și locul 
tineretului în societate, la unirea eforturi
lor întregii societăți în creșterea și educa
rea comunistă a tinerei generații, a fost 
elaborată de partidul nostru pe baza expe
rienței dobîndite de-a lungul anilor, a 
aportului personal al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Iată de ce, Congresului 
nostru îi revine îndatorirea de înaltă 
răspundere ca pe baza analizei matu
re, exigente a activității desfășurate 
pînă in prezent să stabilească, în spiritul 
indicațiilor date astăzi de secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, soluții practice, eficiente, care 
să asigure organizarea și unirea eforturi
lor generației tinere în vederea participă
rii sale tot mai active, în strinsă unitate 
cu întregul popor, la’traducerea în viață a 
Programului de făurire a socialismului 
multilateral dezvoltat și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Tovarăși,
In răstimpul care a trecut de la prece

dentul Congres al U.T.C., obiectivul esen
țial al organizației noastre l-a constituit 
formarea comunistă, prin muncă și pentru 
muncă, a tineretului, intensificarea efortu
rilor sale în realizarea sarcinilor econo
mice, cultivarea atitudinii noi față de 
muncă înscriindu-se tot mai pregnant ca 
o componentă fundamentală a întregii ac
tivități de educare revoluționară a tinerei 
generații. Intensificîndu-și activitatea po- 
litico-educativă, U.T.C. a organizat ample 
acțiuni de muncă, a inițiat, cu rezultate 
pozitive, întrecerea „Tineretul — factor 
activ în realizarea cincinalului înainte de 
termen", parte integrantă a întrecerii so
cialiste, la care au fost antrenați peste 
1,6 milioane de tineri din unitățile eco
nomice.

Dezvoltarea impetuoasă a industriei a 
determinat mutații calitative în structura 
profesională a tineretului, noi generații 
integrîndu-se în rîndurile clasei munci
toare — clasa conducătoare în societatea 
noastră socialistă. în industrie, construcții, 
transporturi, servicii își desfășoară activi
tatea peste 1.000.000 de uteciști, caracteri
zați printr-un nivel de instruire în_ con
tinuă creștere, prin abnegație și dăruire 
in muncă, prin hotărîrea cu care acționează 
pentru continuarea procesului de industriaș 
lizare rapidă a țării, pentru a duce mai 
departe tradițiile eroice ale clasei noastre 
muncitoare.

Militînd pentru înfăptuirea indicațiilor 
conducerii partidului, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de a situa în centrul 
activității U.T.C. tineretul muncitoresc — 
principalul detașament al organizației 
noastre revoluționare — organele și orga
nizațiile U.T.C. au acționat cu mai multă 
hotărîre pentru a traduce în viață această 
orientare fermă, ceea ce a determinat in
tensificarea preocupărilor educative în rin
dul tinerilor din industrie, creșterea in
fluenței și rolului lor în ansamblul activi
tății Uniunii Tineretului Comunist. Orga
nizațiile U.T.C. din industrie, construcții, 
transporturi, in strinsă conlucrare cu sin
dicatele și conducerile unităților econo
mice. sub directa îndrumare a organelor 
și organizațiilor de partid, au întreprins 
numeroase acțiuni în sprijinul producției, 
pentru realizarea și depășirea sarcinilor de 
plan la toți indicatorii, pentru ridicarea 
nivelului calitativ al produselor destinate 
atit nevoilor interne cit și exportului. Tot 
mai multe organizații ale U.T.C.. printre 
care s-au remarcat cele din București, 
Bihor, Sibiu, Timiș. Galați, Dîmbovița, 
s-au afirmat prin inițiative și acțiuni de 
muncă proprii — echipe, brigăzi, furnale 
ale tineretului, schimburi de onoare etc. 

An de an a crescut numărul tinerilor 
fruntași în întrecerea socialistă, ajungînd 
în prezent la peste 265.000.

Pe baza directivelor stabilite de Congre
sul al XI-lea al partidului și a hotărîrilor 
Plenarei comune a C.C. al P.C.R? și Con
siliului Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale din iulie a.c., și in cincinalul 
viitor se va asigura consecvent continuarea 
politicii de industrializare socialistă, ritrrtul 
mediu anual al creșterii producției globale 
industriale urmînd să fie de 11,2%, ceea 
ce va asigura depășirea stadiului de țară 
în curs de dezvoltare, parcurgindu-se o 
parte însemnată a drumului de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate 
in România. Menținerea unui înalt ritm de 
dezvoltare a producției industriale, carac
teristicile calitativ noi ale activității in
dustriale în cincinalul 1976—1980, impun ca 
sarcină centrală a tuturor organizațiilor 
U.T.C. din industrie întărirea și dezvol
tarea responsabilității în muncă a întregu
lui tineret muncitoresc. Este datoria orga
nizațiilor noastre din industrie să-și orien
teze consecvent întreaga activitate poli- 
tico-educativă spre întărirea spiritului de 
ordine și disciplină muncitorească, spre 
mobilizarea mai eficientă a tuturor tine
rilor la folosirea integrală a capacităților 
de producție și a fondului de timp, la 
creșterea productivității muncii, ridicarea 
calității produselor, îndeplinirea angaja
mentelor asumate pentru export, introdu
cerea pe scară largă a tehnologiilor mo
derne și înnoirea, intr-un ritm rapid, a 
procesului de producție.

Creșterea substanțială a contribuției 
U.T.C. la înfăptuirea sarcinilor complexe 
care stau în fața industriei în cincinalul 
1976—J.980 presupune dezvăluirea cu curaj 
a lipsurilor care s-au manifestat în activi
tatea organizațiilor noastre în rindul tine
retului muncitoresc. Deși s-au înregistrat 
o serie de rezultate în înfăptuirea orien
tării date de conducerea partidului de a 
situa pe prim plan tineretul muncitoresc, 
trebuie să arătăm, in spiritul exigenței 
comuniste, că nu ne-am ocupat în măsura 
necesară; începi nd cu Comitetul Central, 
de toate problemele legate de munca, 
viața și pregătirea tineretului din indus
trie. Constituie o realitate faptul că sînt 
organizații ale U.T.C. care nu-și îndepli
nesc pe deplin răspunderea ce le revine 
în asigurarea participării tinerilor la în
făptuirea sarcinilor de plan, care nu inter
vin cu promptitudine, în spirit combativ, 
față de acei tineri care nu-și realizează 
normele de producție. încalcă disciplina 
tehnologică, dau rebuturi, nu întrețin în 
mod corespunzător mașinile și utilajele, 
întîrzie sau absentează nemotivat de la 
lucru. Fără îndoială că neajunsurile care 
s-au manifestat în cadrul unor întreprin
deri și platforme industriale, în care cea 
mai mare parte a forței de muncă o re
prezintă tinerii, analizate cu tbată exi
gența de conducerea partidului nostru, se 
explică în bună măsură prin lipsurile se
rioase existente în munca tinerilor, în 
activitatea organizațiilor U.T.C. respective.

Problema centrală care se pune pentru 
viitor este ca toate cadrele noastre să înțe
leagă necesitatea ca fiecare organizație a 
U.T.C. din industrie să se simtă direct răs
punzătoare de munca tinerilor, de înfăptuirea 
integrală a sarcinilor de plan, să intervină 
operativ pentru a contribui la bunul mers 
al producției, să se preocupe statornic de 
întărirea continuă a întregii activități po
litico-educative, de condițiile de muncă și 
viață. Noul Comitet Central va trebui să 
acționeze cu mai multă consecvență pen
tru folosirea amplului potențial al tinere
tului muncitoresc, pentru îndeplinirea sar
cinilor ce revin organizației noastre revo
luționare, să-și facă o preocupare perma
nentă din îndrumarea organizațiilor U.T.C. 
din platformele industriale și unitățile 
economice care cuprind un mare număr de 
tineri, să înlăture tendințele de centrali
zare a unor acțiuni, să activizeze consiliile 
de profil, să intărească exigența față de 
munca proprie și față de modul în care 
comitetele județene ale U.T.C. se ocupă 
de activitatea în ringurile tineretului din 
industrie, construcții și transporturi.

Sporirea aportului, tineretului la realiza
rea sarcinilor economice implică fructifi
carea mai bună a experienței pozitive, 
extinderea, în continuare, a unor acțiuni 
de genul : „Zile și săptămîni record în 
producție", „Schimburi de onoare", „Frun
tașii săptămînii", „Fiecare utilaj folosit la 
capacitatea maximă". Fără a privi aseme
nea inițiative ca un scop în sine, organi
zarea lor temeinică trebuie să constituie o 
preocupare deosebită pentru toate organi
zațiile U.T.C. din industrie, in mod deose
bit pentru cele din domeniile construcției 
de mașini, electrotehnicii, electronicii și 
chimiei — ramuri de cea mai mare im
portanță pentru întărirea potențialului 
economic al țării, care vor cunoaște o dez
voltare prioritară.

în următorul cincinal, în centrul activi
tății colectivelor de oameni ai muncii se 
va situa lupta pentru asigurarea calității 
tuturor produselor. Este necesar ca orga
nizațiile U.T.C. să desfășoare o activitate 
educativă susținută, tot mai efieaee, pen
tru a întări răspunderea „.tinerilor față de 
calitatea producției, să se ocupe in mod 
concret de această problemă, să adopte o 
poziție combativă față de tinerii care dau 
produse de slabă calitate, care nu respectă 
tehnologiile de fabricație. în spiritul re
centelor măsuri adoptate de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., se im
pun eforturi sporite din partea organiza
țiilor U.T.C. din industria ușoară și ali
mentară pentru îmbunătățirea calității 
produselor în vederea satisfacerii cerințe
lor de bunuri de consum ale populației.

Un domeniu în care organizațiile U.T.C. 
pot și trebuie să aducă o contribuție' mult 
mai însemnată în viitor îl constituie eco

nomisirea de materii prime, materiale și 
energie.

Cu toate rezultatele obținute de organele 
și organizațiile U.T.C. din transporturi — 
importantă ramură a economiei naționale 
— se mențin, însă, unele manifestări de 
indisciplină, mai ales in transporturile 
auto, o scăzută exigență în folosirea . cu 
maximă eficiență a mijloacelor de trans
port. Aceasta impune ca organizațiile noas
tre să extindă inițiativele proprii, să ac
ționeze mai hotărit pentru a asigura res
pectarea întocmai a rigorilor pe care Ie 
implică buna organizare a transporturilor, 
pentru dezvoltarea răspunderii și sporirea 
contribuției tineretului la creșterea sigu
ranței în circulație, la asigurarea integri
tății mărfurilor, economisirea carburanți
lor și a pieselor de schimb.

în ce privește activitatea tinerilor din 
comerț, cooperația de consum și meșteșu
gărească, din domeniul asistenței sanitare, 
este necesar ca perioada următoare să 
marcheze o îmbunătățire substanțială a 
muncii organizațiilor U.T.C. în vederea 
lichidării lipsurilor, a actelor de încălcare 
a eticii și echității socialiste, păstrării avu
tului obștesc, reducerii cheltuielilor de cir
culație, diversificării serviciilor și presta
țiilor către populație și asigurării .unui 
înalt grad de solicitudine față de oamenii 
muncii, conform obiectivelor stabilite de 
conducerea partidului pentru buna apro
vizionare a cetățenilor și îmbunătățirea 
continuă a stării de sănătate a poporului.

După cum cunoașteți, în conformitate cu 
hotărîrile Congresului al XI-lea al parti
dului, in viitorul cincinal numărul per
soanelor încadrate în muncă va crește cu 
peste 1 milion, ceea ce ilustrează elocvent 
dinamismul dezvoltării economiei noastre. 
Ținînd seama că majoritatea celor nou în
cadrați o vor reprezenta tinerii, rezultă 
cu claritate amploarea sarcinilor care stau 
în fața Uniunii Tineretului Comunist în 
domeniul recrutării și calificării forței de 
muncă. Fructificind experiența acumulată 
în ultima perioadă, Comitetul nostru Cen
tral va trebui să stabilească, împreună cu 
ministerele economice și Ministerul Mun
cii, programe anuale care să aibă ca obiec
tiv asigurarea forței de muncă tinere pen
tru noile obiective care vor fi puse în 
funcțiune în cincinalul 1976—1980.

în ultimii ani s-au înregistrat unele pro
grese în extinderea și diversificarea activi
tății organizațiilor U.T.C. în domeniul pre
gătirii și ridicării calificării profesionale a 
tineretului. C.C. al U.T.C., în strinsă cola
borare cu U.G.S.R. și ministerele economice, 
s-a preocupat de extinderea meseriilor la 
care s-au organizat concursuri și olimpiade 
profesionale, acordindu-se o atenție sporită 
fazelor de masă.

Așa cum se subliniază în Raportul pre
zentat de secretarul general al partidului 
la Congresul al XI-lea, hotărîtoare pentru 
asigurarea dezvoltării în continuare în ritm 
înalt a țării noastre, pentru înfăptuirea Pro
gramului partidului este ridicarea califică
rii celor ce muncesc, temeinica formare pro
fesională a tineretului. Iată de ce, asigura
rea, împreună cu ceilalți factori a califi
cării tinerilor, potrivit exigențelor viitoru
lui cincinal constituie o datorie de cea mai 
mare răspundere, o direcție esențială a acti
vității tuturor organizațiilor U.T.C. din rin- 
durile tineretului muncitoresc. Se impune 
ca fiecare organizație U.T.C. din industrie 
să se ocupe sistematic, împreună cu sindi
catele, cu conducerile unităților economice, 
de buna organizare și desfășurare cu 
maximă eficiență a diferitelor forme de ca
lificare și ridicarea calificării, să asigure 
participarea responsabilă a tinerilor la în
sușirea cunoștințelor și deprinderilor prac
tice, să dezvolte pe scară largă concursu
rile și olimpiadele profesionale. Cu spri
jinul Ministerului Muncii și al ministerelor 
economice, U.T.C. va organiza „politehnici 
muncitorești pentru tineret", care vor fi 
create pe șantierele tineretului, precum și 
la nivelul unor localități sau unități indus
triale, ca îorme specifice, complementare de 
continuă ridicare a calificării profesionale.

Recentele adunări și conferințe de dări 
de seamă și alegeri din organizațiile U.T.C. 
au scos in evidență existența unor aspecte 
negative în ceea ce privește integrarea ti
nerilor în producție. Părăsirea de către unii 
tineri a locului de muncă iar. uneori, chiar 
a meseriei în care s-au calificat, atinge 
proporții destul de ridicate într-o serie de în
treprinderi din județele Brașov, Sibiu, Ti
miș, din municipiul București. Studiile efec
tuate au pus în evidență necesitatea ca. pro
blemele privind orientarea profesională, 
pregătirea temeinică a tinerilor, pentru di
verse meserii, integrarea în muncă și con
dițiile de viață, să-și găsească, intr-o mă
sură mai mare, locul in preocupările orga
nelor și organizațiilor U.T.C. Comitetele ju
dețene, municipale și orășenești ale U.T.C., 
acționînd în strinsă colaborare cu condu
cerile unităților, cu sindicațele,. au datoria 
să analizeze concret cauzele fluctuației și 
să întreprindă în comun măsurile educative 
și organizatorice necesare pentru a asigura 
integrarea rapidă și eficientă a tinerilor în 
producție, stabilirea lor în colectivele de 
muncă, pentru soluționarea corespunzătoa
re a problemelor de ordin social.

în rezolvarea problemelor pe care le ridi
că activitatea în rindul tineretului muncito
resc, C.C. al U.T.C. a conlucrat cu ministere
le economice, adoptîndu-se o seamă de so
luții și măsuri comune. Apreciem. însă, că 
se resimte nevoia unei preocupări mai sus
ținute din partea acestor ministere pentru 
cunoașterea și solutionarea diverselor pro
bleme pe care le ridică munca, educația și 
viața tinerilor. Aceasta va avea efecte pozi
tive și asupra modului în care se implică 
unele conduceri de unități economice în ca
lificarea tinerilor și integrarea lor deplină în 
muncă.

In ultimii ani s-a îmbunătățit colaborarea 

Uniunii Tineretului Comunist cu Uniunea 
Generală a Sindicatelor din România, acțio- 
nîndu-se împreună pentru traducerea în via
ță a hotărîrilor de partid, a indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu. La nivelul în
treprinderilor, secțiilor și atelierelor * con
stată. însă, o serie de neajunsuri in conlu
crarea dintre organizațiile noastre, parale
lisme care slăbesc capacitatea de cuprindere 
și rezolvare operativă a problemelor speci
fice tineretului muncitoresc. Este necesar 
ca, sub conducerea organelor și organizații
lor de partid, să se întărească colaborarea cu 
sindicatele, să ne unim și mai strins efortu
rile pentru a asigura creșterea contribuției 
noastre la îndeplinirea sarcinilor care revin 
industriei în cincinalul viitor.

Tovarăși,
Tineretul de la sate — care cuprinde, în 

afara elevilor, aproape 300 000 uteciști — in
tegrîndu-se în eforturile de modernizare și 
dezvoltare intensivă a agriculturii, se pre
zintă la Congresul nostru cu o serie de re
zultate pozitive în îndeplinirea sarcinilor de 
producție, în participarea la întărirea econo- 
mico-organizatorică a unităților agricole. 
Peste 66 000 de tineri au fost declarați anul 
trecut fruntași în producția agricolă. Acțio- 
nind sub conducerea organelor și organiza
țiilor de partid, numeroase organizații U.T.C. 
de la sate, printre care s-au evidențiat cele 
din județele Ialomița, Arad, Constanța, Il
fov, Brăila, Tele.orman, Iași au întreprins 
diferite inițiative și acțiuni specifice, avînd 
ca obiective folosirea rațională a pămintu- 
lui, dezvoltarea zootehniei, obținerea unor 
recolte bogate.

Potrivit hotărîrilor Congresului al XI-lea 
al P.C.R.. în cincinalul în care vom păși 
•peste puțină vreme, producția agricolă va 
crește cu 31—36% iată de media anilor 
1971—1975. Cincinalul 1976—1980 va fi nu 
numai cincinalul revoluției tehnico-științi- 
fice, dar și cincinalul care să ducă la dezvol
tarea și modernizarea continuă a agricultu
rii noastre, la transformarea sa într-o va
riantă a muncii industriale. Aceste sarcini 
deosebite care stau în fața agriculturii, pro
gramele stabilite de conducerea partidului 
pentru traducerea lor în viață impun adop
tarea unor măsuri ferme pentru îmbunătă
țirea substanțială a muncii U.T.C. în rîndul 
tineretului sătesc. Ca urmare a neajunsuri
lor existente în activitatea politico-educati- 
vă a unor organizații U.T.C., a formalismu
lui și superficialității, sint o serie de tineri 
care nu participă Ia muncă, rămîn în afara 
efortului colectiv de ridicare continuă a pro
ducției agricole, ignorînd îndatoririle ce le 
revin în societatea noastră socialistă. Toate 
acestea reflectă insuficienta preocupare a 
multor comitete comunale ale U.T.C., a unor 
comitete județene cum sînt : Bacău, Timiș, 
Vilcea, pentru întărirea politico-organizato- 
rică a tuturor organizațiilor U.T.C. de la 
sate. Trebuie spus că nici Comitetul nostru 
Central nu s-a ocupat cu toată exigența și 
în mod permanent de munca organizațiilor 
U.T.C. de la sate, acțiunea sa în rîndul tine
retului sătesc cunoscînd unele îmbunătățiri 
numai după întîlnirea de lucru a secretaru
lui general al partidului din februarie 1974 
cu Biroul C.C al U.T.C.

Sarcina prioritară a întregii activități po
litico-educative a organizațiilor U.T.C. din 
agricultură trebuie s-o constituie asigurarea 
participării Ia muncă a tuturor tinerilor, ast
fel incit nici un tînăr locuitor al 
satului să nu se sustragă de la îndato
rirea și obligația de a lucra efectiv în uni
tățile agricole. Se impune ca organizațiile 
U.T.C. să intervină energic pentru’ ca ti
nerii țărani, mecanizatori, elevi, cadre di
dactice și alți intelectuali, toate forțele 
tinere de la sate să participe la executarea 
la timp și în bune condiții a lucrărilor 
agricole.

O importantă îndatorire a comitetelor ju
dețene și comunale ale U.T.C. constă în asi
gurarea creșterii participării tineretului la 
întărirea economico-organizatorică a unită
ților agricole. Principala cale pentru reali
zarea acestei sarcini o constituie intensifi
carea activității politico-educative în rîndul 
tinerilor care lucrează în unitățile agricole, 
combativității organizațiilor U.T.C. față de 
orice manifestări de indisciplină.

Corespunzător măsurilor adoptate de 
conducerea partidului privind organizarea 
mai bună a fermelor și brigăzilor de produc
ție, organizațiile U.T.C. au datoria să asigu
re integrarea eficientă a tinerilor în cadrul 
echipelor mixte de cooperatori și mecani
zatori, urmărind întărirea ordinii și discipli
nei, creșterea răspunderii în executarea la 
timp și de calitate a lucrărilor agricole.

Accentul deosebit pus în Directivele Con
gresului al XI-lea al P.C.R. pe dezvoltarea 
legumiculturii, pomiculturii, viticulturii, a 
culturii plantelor tehnice, a silviculturii im- 
purie o prezență mai activă a tinerilor și în 
aceste domenii, organizațiilor U.T.C. reve- 
nindu-le sarcina de a recruta \și recomanda 
tinerii care să lucreze la fermele de pro
ducție specializate și de a asigura extinde
rea inițiativelor de preluare a întregii game 
a lucrărilor în cadrul unor forme proprii de 
acțiune de genul: ..Plantații ale tineretului".

în zootehnie, a cărei pondere va crește în 
producția agricolă, organizațiilor U.T.C. le 
revin îndatoriri importante pentru a recruta 
și recomanda tineri care să lucreze în acest 
sector, contribuind activ la îndeplinirea inte
grală a sarcinilor de plan, la creșterea efec
tivului de animale, ridicarea producției și 
a calității acesteia. în lumina indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu în ca
drul recentei Consfătuiri de lucru de la C.C. 
al P.C.R., organizațiile U.T.C. au datoria să 
mobilizeze tinerii la punerea în valoare a 
tuturor posibilităților pentru sporirea pro
ducției de legume și fructe, pentru creșterea 
și îngrijirea animalelor în vederea asigură
rii aprovizionării cît mai bune a populației 
și a bazei de materii prime a industriei a- 
gro-alimentare.

O realitate din ce în ce mai evidentă în 

agricultura noastră o constituie creșterea 
continuă a detașamentului tinerilor mecani
zatori, care muncesc cu dăruire pentru rea
lizarea în condiții optime a lucrărilor agri
cole. Preocupîndu-se de îmbunătățirea și di
versificarea activității politico-educative, or
ganizațiile U.T.C. din S.M.A. trebuie să ini
țieze acțiuni concrete, eficiente, prin care sa 
urmărească întărirea răspunderii pentru exe
cutarea corespunzătoare a lucrărilor, folosi
rea mașinilor la capacitatea maximă, să asi
gure legarea tot mai strinsă a tinerilor me
canizatori de unitățile în care lucrează.

Este cunoscut că, în concordanță cu holă- 
rîrile celui de-al XI-lea Congres al partidu
lui, odată cu dezvoltarea întregii economii 
naționale, va continua reducerea populației 
ocupate în agricultură, de la circa 38% în 
prezent, la 12—15% în anul 1990. In această 
perioadă, viața satelor și a comunelor pa
triei va cunoaște transformări profunde, în
noitoare. în viitorul cincinal, cel puțin 100 
centre comunale vor trece pe calea moder
nizării, a transformării lor în orășele agrico
le sau agro-industriale. Elaborarea unitară 
a planurilor de dezvoltare economico-socia- 
lă a comunelor. extinderea activități
lor industriale, a dotărilor social-cultu
ral e, creșterea gradului de civilizație 
vor înriuri profund viața tuturor lo
cuitorilor satelor, a tineriy>r. Prin întreaga 
activitate politico-educativă a organizațiilor 
U.T.C. trebuie să asigurăm înțelegerea de 
către fiecare tînăr a necesității de a partici
pa nemijlocit la procesul de apropiere trep
tată a satului de oraș, lucrînd efectiv în uni
tățile agricole, contribuind la acțiunile de 
sistematizare, de dezvoltare economică, so
cială, edilitară și culturală, la buna gospo
dărire și înfrumusețare a localităților rura
le, integrîndu-se ca factor dinamic în tot 
ceea ce întreprinde obștea în -care” s-a năs
cut, muncește și învață.

După cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o cerință de mare însemnătate 
pentru dezvoltarea și modernizarea agricul
turii, a satului este asigurarea echilibrului 
de virstă al populației rurale, a stabilității 
în proporții necesare a tineretului la sate. 
In prezent, trecerea forței de muncă de la 
sat la oraș se produce, în unele județe, fără 
o îndrumare riguroasă și înainte de absorbi
rea deplină a rezervelor de forță de muncă 
existente în localitățile urbane. Aceasta im
pune participarea activă a Comitetului nos
tru Central, a comitetelor județene ale 
U.T.C. la stabilirea, împreună cu ceilalți 
factori, a unor forme organizate de cunoaș
tere și influențare a mișcării tinerilor de la 
sate, în concordanță cu cerințele balanței 
forței de muncă din fiecare județ.

Ținînd seama de 'importanța orientării șl 
formării profesionale pentru stabilizarea ti
nerilor la sate, organizațiile U.T.C. au da
toria să contribuie activ la ridicarea efici
enței învățămîntului agro-zootehnic de ma
să. a cursurilor de calificare pentru diferita 
meserii, în special pentru cele legate da 
modernizarea agriculturii, să se preocupe in- 
tr-o măsură sporită de extinderea cercurilor 
de învățare a conducerii tractorului, a altor 
mașini agricole, de organizare a concursurilor 
și olimpiadelor pe meserii. în această direc
ție. apreciem că este necesar ca Ministerul 
Educației și Învățămîntului să acționeze cu 
mai multă hotărîre pentru legarea mai 
strinsă a întregului proces instructiv-educa- 
tiv care se desfășoară în școlile din mediul 
rural de cerințele concrete puse de partid in 
fața agriculturii noastre.

Concomitent cu sporirea preocupărilor or
ganizațiilor noastre pentru realizarea sarci
nilor legate de dezvoltarea economico-socia
lă a localităților rurale,, de ridicarea nivelu
lui de calificare și de conștiință al tinerilor, 
comitetele județene și comunale ale U.T.C. 
au datoria să se preocupe sistematic de îm
bogățirea vieții spirituale a tinerilor de la 
sate, un rol important în înfăptuirea acestui 
obiectiv revenind tinerilor intelectuali.

In etapa care urmează, acționînd sub con
ducerea organelor și organizațiilor de partid, 
va trebui să acordăm o atenție prioritară în
tăririi politico-organizatorice a organizațiilor 
U.T.C. de la sate — domeniu în care persis
tă mari neajunsuri. Este necesar ca noua 
structură a organizațiilor U.T.C. de la sate, 
adoptată pe baza Hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R. din iulie 1975 — care a condus la cre
area unor organizații mult mai puternice ala 
tinerilor țărani, mecanizatori, elevi, specia
liști, cadre didactice — să fie fructificată în
deosebi în direcția întăririi spiritului revo
luționar. a unirii în muncă a tinerilor cu 
toți ceilalți locuitori ai satelor, pentru creș
terea continuă a producției agricole, pentru 
dezvoltarea multilaterală a localităților ru
rale.

Tovarăși,
După cum este cunoscut, -Congresul al 

XI-lea al partidului a stabilit ca in cincina
lul viitor sa se aloce aproape 1 000 miliarde 
lei pentru investiții. Acest impresionant vo
lum de investiții se va materializa în reali
zarea a circa 2 700 de noi capacități de pro
ducție industriale și agrozootehnice, in 
815 000 de apartamente. în noi și importante 
obiective social-culturale. Pe parcursul cin
cinalului 1976—1980 înfățișarea generală a 
patriei noastre se va schimba radical. Con- 
tinuindu-se politica de repartizare raționa
lă a forțelor de producție pe întregul teri
toriu al țării, se va ajunge ca pînă în 1980 
toate județele să realizeze o producție in
dustrială de cel puțin 10 miliarde lei fieca
re. înfăptuirea acestor prevederi va schimba 
în mod fundamental situația economico-so
cială și politică a teritoriului, deschizînd 
perspective noi. deosebit de favorabile și 
pentru munca și viața tinerilor.

Realizarea tuturor acestor prefaceri im
pune răspunderi deosebite și Uniunii Tine
retului Comunist — atit Comitetului Cen
tral. cît și organizațiilor județene ale U.T.C. 
în județele care vor cunoaște cea mai im*

(Continuare in pag. a IV-a)
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petuoasă dezvoltare în cincinalul 1976—1980, 
comitetele județene ale U.T.C., pornind de 
la programele locale de asigurare a forței de 
muncă, au datoria să se preocupe din timp 
de recrutarea și calificarea tinerilor, de asi
gurarea condițiilor corespunzătoare de mun
că și viață.

O datorie patriotică a tineretului este să 
participe în mod plenar la înfăptuirea aces
tor sarcini fără precedent în domeniul inves
tițiilor, la edificarea unor noi și însemnate 
obiective economice pe harta patriei. Anali
zele efectuate, acțiunile de îndrumare și con
trol ale Comitetului nostru Central au ară
tat că nu se face totul din partea organiza
țiilor noastre pentru a asigura o larga parti
cipare a tinerilor la înfăptuirea programului 
de investiții. Propunem Congresului să con
sacre drept obligație pentru fiecare organi
zație județeană a U.T.C. realizarea nemijlo
cită, prin munca patriotică a tinerilor, a cel 
puțin unui obiectiv economic. In același 
scop, Comitetul Central al U.T.C. va trebui 
să deschidă, împreună cu ministerele de re
sort, șantiere naționale ale tineretului la 
marile obiective de investiții.

în general, organizațiile U.T.C. trebuie să 
se implice într-o mai mare măsură în în
treaga activitate legată de realizarea investi
țiilor, să întreprindă acțiuni proprii prin care 
să contribuie cu mai multă răspundere la 
realizarea integrală și la timp a noilor ca
pacități de producție. Sarcini deosebite re
vin organizațiilor U.T.C. din șantierele de 
construcții, care trebuie să-și orienteze efor
turile în direcția mobilizării tinerilor la pu
nerea în funcțiune, la termenele stabilite, a 
tuturor obiectivelor economice, la efectuarea 
lucrărilor de bună calitate, respectarea fer
mă a disciplinei, organizarea temeinică a 
muncii și eliminarea risipei, să generalizeze 
inițiativele valoroase ale tinerilor construc
tori, să îmbunătățească în ansamblu activi
tatea politico-educativă în rîndul acestei ca
tegorii de tineri. Este necesar să se extindă 
atît constituirea echipelor mixte de proiec- 
tanți și studenți pentru optimizarea soluții
lor și devansarea termenelor de realizare a 
proiectelor, cît și crearea colectivelor de 
muncitori, studenți, elevi ai școlilor profe
sionale și liceelor pentru realizarea unor lu
crări de construcții-montaj — inițiative care 
au apărut în întîmpinarea Congresului nos
tru și s-au bucurat de largă adeziune din 
partea tinerilor. în ce privește realizarea in
vestițiilor din agricultură, organizațiile 
U.T.C. sînt chemate să contribuie la asigu
rarea forței de muncă, să extindă șantierele 
și taberele de muncă pentru executarea u- 
nor lucrări la sisteme de irigații, pentru de
secări, combaterea ert^iunii solului și alte 
îmbunătățiri funciare.

Stimați tovarăși,
Activitatea organizațiilor U.T.C. din unită

țile de învățămînt se desfășoară în condițiile 
înnoirii școlii românești, determinată de 
aplicarea hotărîrilor Plenarei C.C. al P.C.R. 
din iunie 1973 și ale Congresului al XI-lea 
pentru modernizarea și perfecționarea pro
cesului instructiv-educativ, pentru unirea 
organică a școlii cu producția și cercetarea. 
Transformarea revoluționară a î’nvățămîntu- 
lui, inițiată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
determină profunde schimbări pozitive în 
formarea multilaterală a întregului tineret, 
în pregătirea sa pentru muncă și viață, in 
concordanță cu cerințele dezvoltării impe
tuoase a societății noastre socialiste.

Ca urmare a procesului de generalizare a 
învățămîntului obligatoriu de zece ani — ac
țiune de însemnătate deosebită pentru ridi
carea nivelului general de instruire și cultu
ră — populația școlară a ajuns la mai mult 
de 4 800 000 de tineri. în acest an școlar, 
peste 72% din totalul elevilor înscriși în anul 
I al primei trepte de liceu sînt cuprinși în 
licee de specialitate. Se fac eforturi pentru 
îmbunătățirea conținutului învățămîntului, 
pentru corelarea mai strînsă a profilului și 
rețelei școlare cu cerințele economiei și vie
ții sociale.

întregul tineret studios a primit cu pro
funde sentimente de recunoștință orientarea 
dată de conducerea partidului privind lega
rea organică a învățămîntului cu producția 
și cercetarea, încadrîndu-se cu maturitate și 
entuziasm în transformarea revoluționară a 
școlii de toate gradele.

Conștiente de rolul însemnat ce revine or
ganizației revoluționare de tineret în per
fecționarea învățămîntului, organizațiile 
U.T.C. din școli — care cuprind aproape 1 
milion de uteciști — au acționat pentru le
garea strînsă a procesului instructiv-educa
tiv de cerințele vieții economico-sociale, 
pentru ridicarea nivelului de pregătire pro
fesională, îmbunătățirea practicii productive 
și organizarea muncii elevilor în ateliere și 
laboratoare pe bază de programe de pro
ducție. în acest an de învățămînt, in școli 
funcționează 16 370 ateliere cu un plan de 
producție în valoare de 531 milioane lei.

Cu toate rezultatele pozitive obținute în 
anul școlar trecut, se mențin încă neajun
suri în formarea și educarea tineretului șco
lar, care se reflectă în primul rind în atitu
dinea superficială a unor elevi față de învă
țătură și muncă. Ținînd seama de aceste re
alități, organizației noastre îi revine înalta 
îndatorire de a lupta pentru a crea — așa 
cum spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
cuvintarea rostită cu prilejul deschiderii a- 
cestui an de învățămînt — „un asemenea 
spirit în toate școlile, în întregul învățămînt, 
în fiecare facultate, încît cei care mai cred 
că învățămîntul poate da adeverință pentru 
plimbare pe bulevard, să nu mai poată 
gîndi astfel. Trebuie să-i transformăm, să-i 
facem să înțeleagă necesitatea de a se su
pune disciplinei și ordinii generale, să re
nunțe Ia mentalitatea veche, burgheză, po
trivit căreia învățămîntul dă o diplomă cu 
care poți trăi fără să muncești. învățămin- 
tul nostru nu dă și nu va da asemenea di
plomă! Învățămîntul nostru dă diplome pen
tru muncă, pentru creație, pentru viață*^- 
Contribuția U.T.C. la traducerea în fapte a 
acestor orientări, la înlăturarea deficiențelor 
care se manifestă în procesul instructiv-edu
cativ, trebuie să se concretizeze în dezvolta
rea substanțială a preocupării pentru educa
rea comunistă, revoluționară, prin muncă și 
pentru muncă a elevilor, pentru^creșterea 
răspunderii lor față de pregătirea profesio
nală și politică, de îndatoririle sociale.

Principala cale de înfăptuire a îndatoriri
lor care ne revin în formarea temeinică a 
elevilor pentru muncă și viață o constituie 
participarea activă a U.T.C. la transforma
rea revoluționară a școlii românești. Tra
ducerea în viață a orientării date învăță
mîntului de conducerea partidului, a preve
derilor Programului partidului impune ca 
U.T.C. să se angajeze cu mai multă răspun
dere și dinamism în asigurarea finalității so
ciale a învățămîntului. în formarea și edu
carea fiecărui tînăr ca un constructor com
petent și enuziast al socialismului și comu
nismului. Acționînd sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, este necesar 
ca fiecare organizație U.T.C. din școli să 
cultive statornic în rîndul elevilor dragostea 
față de muncă, conștiința că se pregătesc 
pentru o activitate socială utilă, să dezvolte 
combativitatea colectivelor de elevi față de 
orice încălcare a disciplinei școlare.

Pe baza indicațiilor conducerii partidului, 
U.T.C va trebui să se preocupe de extinde
rea micro-întreprinderilor și a micro-ferme- 

lor școlare, să sprijine mai activ Ministerul 
Educației și învățămîntului pentru organi
zarea muncii elevilor din ateliere și labora
toare, de pe loturi și ferme școlare pe bază 
de planuri de producție, astfel încît fiecare 
unitate de învățămînt să funcționeze pe 
principiul gestiunii proprii, să contribuie la 
orientarea unitară a practicii productive, 
acordînd o atenție deosebită desfășurării 
acesteia în liceele real-umaniste, agro-indus- 
triale și economice, precum și în ciclul gim
nazial.

Apreciem că Ministerul Educației și îr.vă- 
țămîntului, organele de învățămînt trebuie 
să acționeze mai consecvent, cu mai multă 
operativitate pentru înlăturarea deficiențe
lor ce se mențin în legarea învățămîntului 
de producție și cercetare, în asigurarea pro
filului și dotării corespunzătoare a tuturor 
atelierelor școlare, pentru eliminarea rămi- 
nerilor în urmă ale unor discipline, în ra
port cu cerințele reale ale economiei și vieții 
sociale, ale dezvoltării științei și tehnicii pe 
plan mondial. Este necesar ca în an
samblul său, procesul de învățămînt 
să contribuie într-o măsură sporită la edu
carea comunistă a elevilor, la temeinica lor 
formare pentru muncă și viață. Legarea în 
continuare a învățămîntului de producție 
implică măsuri mult mai hotărîte și din par
tea ministerelor economice și consiliilor 
populare pentru dotarea școlilor, a ateliere
lor și laboratoarelor la nivelul exigențe
lor integrării, ale progresului tehnic din 
unitățile economice.

Acordînd o mai mare atenție cercetării 
științifice a elevilor, celor 32 000 de cercuri 
șl societăți științifice, organizațiile U.T.C. 
din școli trebuie să-și sporească preocupă
rile pdhtru dezvoltarea acestei activități, în 
strînsă legătură cu cerințele economico-so
ciale, să acționeze pentru constituirea de 
noi cercuri și societăți, organizînd, periodic, 
seminarii și colocvii, olimpiade și concursuri 
pe obiecte, meserii și specialități.

Necesitatea intervenției ferme a organi
zațiilor U.T.C. în munca de orientare șco
lară și profesională a elevilor este deter
minată de menținerea unor neajunsuri în 
acest domeniu. Este o realitate faptul că o 
parte din absolvenții învățămîntului liceal 
nu se încadrează într-o activitate utilă so
cietății, iar unii absolvenți ai liceelor de 
specialitate nu se prezintă la locurile de 
muncă repartizate, ceea ce reflectă și slaba 
preocupare a unor organizații U.T.C. pen
tru educarea elevilor în spiritul răspunde
rilor sociale. De aceea, o sarcină de mare 
însemnătate pentru organizațiile U.T.C. 
constă în intensificarea muncii politico-e
ducative pentru dezvoltarea în rîndul tutu
ror elevilor a hotărîrii de a se integra in 
mod efectiv în activitatea productivă, în
tr-o muncă social-utilă.

Creșterea substanțială a ponderii liceelor 
de specialitate determină formarea genera
țiilor de tineri în concordanță cu nevoile 
economiei, ale vieții sociale. Aceasta nu re
zolvă, însă, întru totul problemele extrem 
de complexe ale orientării școlare și pro
fesionale. De aceea, considerăm că se im
pune o intervenție mai energică din par
tea organelor de învățămînt pentru a asi
gura o preocupare permanentă a cadrelor 
didactice, a școlii, încă din clasele mici 
pentru orientarea corespunzătoare a tuturor 
elevilor pentru muncă, pentru viață.

Sarcina centrală a organelor și organiza
țiilor U.T.C. de a-și intensifica preocupările 
pentru îndeplinirea integrală a indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire Ia 
formarea tinerilor pentru muncă și viață 
de la cea mai fragedă vîrstă presupune sta
tornicirea unor legături stabile cu organi
zațiile de pionieri, școala, familia, comisi
ile de femei, în vederea înfăptuirii unor 
programe comune de educare a elevilor prin 
muncă și pentru muncă. La rîndul lor, ute- 
ciștii cadre didactice sînt chemați să-și in
tensifice eforturile, alături de întregul corp 
didactic, pentru realizarea exemplară a no
bilei misiuni ce Ie revine în formarea co
munistă a tinerei generații.

Recentele adunări de dare de seamă și 
alegeri au arătat din nou că unele organiza
ții U.T.C. din școli, în special de la nivelul 
claselor, nu reușesc să dea răspuns preocu
părilor multiple și preferințelor elevilor. La 
aceasta contribuie și menținerea la unele 
conduceri de școli și cadre didactice a unei 
insuficiente încrederi în capacitatea organi
zațiilor U.T.C., a elevilor, de a fi organiza
torii propriei lor activități. Comitetul nostru 
Central, comitetele județene, municipale, o- 
rășenești și comunale ale U.T.C. au dato
ria să stimuleze 4arg inițiativa elevilor, să 
le canalizeze preocupările spre obiective 
majore, să acționeze neîntîrziat pentru creș
terea rolului organizațiilor U.T.C în întreaga 
muncă de educare comunistă a tineretului 
școlar. Experiența arată că este necesară o 
antrenare mult mai largă a consiliilor elevi
lor la întreaga muncă de concepere și des- . 
fășurare a activității U.T.C. în școli. Pe a- 
ceastă bază, va trebui să asigurăm și o 
diferențiere mai accentuată a conținutului 
muncii politico-educative în funcție de ce
rințele și particularitățile diverselor tipuri 
și categorii de școli.

Ne exprimăm convingerea că cea de-a 
X-a Conferință a U.A.S.C.R. va stabili, în 
spirit de exigență și înaltă răspundere, di
recțiile concrete ale muncii .asociațiilor stu
denților comuniști în perioada următoare 
pentru educarea revoluționară a studenților, 
pentru integrarea lor și mai activă în efor
turile tineretului, ale întregului popor în 
realizarea politicii partidului, a Programu
lui P.C.R. de dezvoltare multilaterală și 
înaintare a patriei spre comunism.

Tovarăși,
în contextul orientării întregii activități 

politico-educative în direcția formării co
muniste, prin muncă, a tinerei generații, 
U.T.C. a acționat mai hotărît pentru a așeza 
pe baze^ noi munca patriotică — modalitate 
specifică de angajare directă, nemijlocită 
a organizațiilor noastre în edificarea unor 
importante obiective economice și social- 
culturale.

In răstimpul care a trecut de la ultimul 
Congres al U.T.C. att fost organizate 10 șan
tiere naționale ale tineretului, printre care 
cele de la Giurgiu-Răzmirești, Platforma 
industrială Tirgoviște, Turceni, Cetate-Gali- 
cea Mare, Mostiștea, Lotru, aproape 12 000 
șantiere și tabere locale de muncă patrio
tică, la care au fost cuprinși anual peste 2 
milioane de tineri. Cu entuziasm și abne
gație răspund an de an chemării de a parti
cipa la campaniile agricole aproape un mi
lion de elevi și studenți.

în cincinalul 1976—1980. Uniunea Tinere
tului Comunist, organele și organizațiile sale 
își vor asuma angajamente concrete în spri
jinul producției, în realizarea la timp și in 
condiții optime a unor lucrări agricole. O 
sarcină prioritară în domeniul muncii pa
triotice o va constitui extinderea organiză
rii șantierelor tineretului, organizațiile 
U.T.C. urmînd să preia în răspundere di
rectă realizarea unor obiective sau lucrări 
în diverse ramuri ale industriei și agricul
turii, edificii social-culturale și edilitar gos
podărești. Corelînd mai strîns acțiunile de 
muncă patriotică cu sarcinile economice, va 
trebui acordată o atenție deosebită amplei 
mobilizări a tineretului la acțiunile de co
lectare a deșeurilor și celorlalte resurse se
cundara.

Și în viitor, organizațiile U.T.C. au dato
ria să mobilizeze colectivele 4e tineri la 
construirea și amenajarea căminelor pentru 
tinerii muncitori, studenți și elevi, a loca
lurilor pentru învățămînt, a unor case de 
cultură și cluburi, baze sportive și turistice.

Trebuie să facem în așa fel încît în pe
rioada următoare, munca patriotică să se 
înscrie tot mai mult atît ca expresie a înda
toririi fiecărui tînăr de a-și pune capaci
tatea de muncă și efort în slujba prosperi
tății generale a țării, cît și ca importantă 
pîrghie de educare a tineretului în spiritul 
normelor de muncă și viață comuniste. A- 
nual se va raporta conducerii partidului, 
personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
bilanțul muncii patriotice a tineretului, care 
va reflecta contribuția specifică a U.T.C. la 
înfăptuirea sarcinilor viitorului cincinal.

Tovarăși,
Experiența ultimilor ani demonstrează 

necesitatea stimulării într-o măsură accen
tuată. în forme specifice U.T.C., a dorinței 
de afirmare a tinerilor in muncă, în activi
tatea colectivelor din care fac parte. Abor- 
dînd problemele educării și formării prin 
muncă a tinerei generații, principalele sar
cini care decurg din Hotărîrile Congresului 
al XI-lea al partidului pentru activitatea 
U.T.C. în rîndul diverselor categorii de ti
neri, apreciem că este necesară continuarea 
întrecerii uteciste ca parte integrantă a în
trecerii socialiste. Ținînd seama de caracte
risticile viitorului cincinal, ne propunem ca 
întrecerea să fie continuată sub deviza 
„Tineretul — factor activ în realizarea cin
cinalului revoluției tehnico-științifice". Or
ganizată în strînsă colaborare cu sindica
tele, sub conducerea organelor și organiza
țiilor de partid, întrecerea va avea ca di
recții principale îndeplinirea exemplară de 
către fiecare tînăr a sarcinilor ce-i revin 
Ia locul de muncă, ridicarea continuă a ni
velului de calificare și perfecționare a pre
gătirii profesionale, creșterea contribuției 
proprii a fiecărei organizații U.T.C. la rea
lizarea obiectivelor concrete care stau în 
fața colectivelor de oameni ai muncii. în- 
lăturînd formalismul și celelalte deficiențe 
manifestate în etapa precedentă, organiza
țiile U.T.C. au datoria să militeze pentru 
întărirea caracterului politic și educativ al 
întrecerii, să stimuleze asumarea unor an
gajamente concrete, șă mobilizeze tinerii 
muncitori și țărani la realizarea și depăși
rea sarcinilor de producție. La rîndul lor, 
organizațiile U.T.C. din școli și A.S.C., vor 
trebui să acționeze pentru extinderea între
cerii în rîndul elevilor și studenților, pen
tru stabilirea unor sarcini proprii în cadrul 
practicii și activității productive.

Importantele prevederi ale viitorului plan 
cincinal care va fi, potrivit hotărîrilor Con
gresului al XI-lea, cincinalul afirmării de
pline a revoluției tehnico-științifice în 
România, obiectivele dezvoltării economico- 
sociale stabilite pînă în anul 1990 și, pentru 
unele domenii, pînă în anul 2000, constituie 
un larg cîmp de manifestare pentru creația 
și cercetarea științifică, pentru promovarea 
noului în știință și tehnologie, în produc
ția , materială.

îndeplinirea cu succes a prevederilor cin
cinalului 1976—1980 și apoi a sarcinilor de 
perspectivă, pun intr-o lumină nouă înda
toririle Uniunii Tineretului Comunist pri
vind pregătirea economică și tehnico-pro- 
ductivă a tinerilor, participarea lor la pro
movarea activă a noului în producție. Pen
tru a asigura un aport crescînd al tineretu
lui la realizarea acestui obiectiv, U.T.C. va 
declanșa o puternică mișcare de masă „Ști
ință — tehnică — producție*4. în cadrul aces
tei mișcări, organizațiile noastre vor iniția 
și organiza activități multiple, cu caracter 
sistematic, la care să antreneze masa largă 
a tinerilor, pentru însușirea cunoștințelor de 
bază și cerințelor concrete ale științelor și 
activității economice, cunoașterea cuceririlor 
științifice și tehnice și aplicarea lor în prac
tică. în colaborare cu C.N.S.T., U.G.S.R., cu 
ceilalți factori, U.T.C., care se propune să

- aibă în viitor și comisii specializate pentru 
creația tehnico-științifică a tineretului, va 
acționa pentru extinderea sesiunilor de co
municări tehnico-științifice, a conferințelor 
naționale ale cercurilor științifice, a expo
zițiilor și concursurilor „Cartea tehnică și 
producția", „Tineretul și agrotehnica". „Teh- 
nium", a altor inițiative de natură șă sti
muleze creația științifică și tehnică, inven
țiile și inovațiile, cu aplicabilitate în pro
ducție.

Tovarăși,
Ca urmare a aplicării consecvente a poli

ticii partidului nostru de ridicare continuă 
a bunăstării materiale și spirituale a tuturor 
oamenilor muncii, puternic reflectată și de 
hotărîrile Congresului al XI-lea al partidu
lui, tînăra generație beneficiază de largi 
posibilități de formare multilaterală a per
sonalității, de calificare și studiu, de inte
grare in muncă, de afirmare a capacității 
sale creatoare. în ultimii ani au fost adop
tate importante măsuri privind dezvoltarea 
bazei materiale a învățămîntului, creșterea 
cheltuielilor social-culturale, extinderea 
construcției de locuințe, cămine studențești 
și internate școlare, ridicarea cuantumului 
burselor elevilor și studenților, îmbunătăți
rea condițiilor de odihnă și asistență so
cială și sanitară. Au fost construite cămine 
muncitorești cu o capacitate totală de 
300 000 locuri. în cincinalul viitor fiind pre
văzute încă *200 000 locuri, ceea ce va aco
peri integral necesitățile de cazare ale mun
citorilor nefamiliști. Ca rezultat al creșterii 
retribuției și fondurilor sociale, al creării 
de noi locuri de muncă, în 1980 veniturile 
totale reale ale populației vor fi cu 37 la 
sută mai mari decît în 1975.

* Toate acestea se reflectă pozitiv în nive
lul de viață al tinerei generații. O seamă 
de îmbunătățiri privind munca, pregătirea 
profesională, condițiile de viață ale tineri
lor au fost reflectate pe larg în importante 
acte normative — cum sînt Codul muncii 
și Legea retribuției. Constituie pentru noi o 
înaltă îndatorire să informăm Congresul că, 
în acest domeniu, inițiativele și propunerile 
Comitetului nostru Central s-au bucurat de 
o deosebită receptivitate din partea condu
cerii partidului și statului, personal a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. Sîntem convinși 
că exprimăm gîndurile și sentimentele 
dumneavoastră, ale tuturor tinerilor, dînd 
glas — de la tribuna Congresului — recu
noștinței fierbinți a întregului tineret al 
patriei, pentru grija și preocuparea con
stantă a conducerii partidului și statului de 
a crea tinerei generații condiții tot mai 
bune de muncă și viață.

în perioada care a trecut de la Congresul 
precedent, C.C. al U.T.C., organele și orga
nizațiile U.T.C. s-au preocupat mai intens 
dâ soluționarea, în colaborare cu ceilalți 
factori, a problemelor de muncă și sociale 
ale tineretului ; concomitent, s-a trecut la 
folosirea unor forme noi, specifice, organi
zate nemijlocit de U.T.C., pentru a contri
bui la satisfacerea cerințelor de viață, re- 
creere și odihnă ale tinerilor. O pondere 
însemnată au deținut în preocupările noas
tre construcția și darea în folosință a cămi
nelor pentru tinerii muncitori : dacă în pri
mii ani ai cincinalului s-au înregistrat se
rioase rămîneri în urmă, în anul 1974 pla
nul de investiții la căminele pentru tineret 
a fost realizat. Se impune ca și în viitor 
comitetele județene, municipale și orășe
nești ale U.T.C. să se ocupe în mod con
cret de realizarea la timp și de bună cali
tate a acestor cămine.

Pornind de la o temeinică cunoaștere a 
legislației, a modului în care se aplică, or
ganizațiile noastre vor trebui să se preocupe 
cu mai multă răspundere de rezolvarea, în 
strînsă conlucrare cu sindicatele și unitățile 
economice, a problemelor privind încadra
rea, promovarea și retribuția tinerilor, pro
tecția muncii, autogospodărirea. odihna și 
sănătatea, asistența socială pentru tineret. 
Comitetele județene, municipale, orășenești 
și comunale ale U.T.C. au datoria să se 
ocupe consecvent de creșterea rolului și răs
punderii reprezentanților U.T.C. în organele 
colective de conducere, în atribuirea bilete
lor de odihnă și tratament, repartizarea 
locuințelor, acordarea diferitelor facilități 
pentru tineret. în general, U.T.C. va trebui 
să-și sporească preocupările față de proble
mele sociale ale tineretului, să considere 
rezolvarea acestora și valorificarea deplină 

a posibilităților și condițiilor create tinerei 
generații drept una dintre îndatoririle sale 
centrale, cu caracter permanent. Conside
răm necesar, totodată, ca ministerele și con
ducerile unităților economice, consiliile 
populare, să acorde o atenție sporită și să 
acționeze mai operativ pentru deplina pu
nere în valoare a condițiilor create prin 
grija partidului pentru instruirea, formarea 
și munca tinerilor.

Stimați tovarăși,
în concepția partidului nostru, edificarea 

societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintarea României spre comunism pre
supun, în mod necesar, ca în strînsă core
lație cu creșterea puternică a bazei econo
mice, să se asigure dezvoltarea conștiinței 
socialiste, făurirea omului nou cu un pro
fil moral-politic comunist. Iată de ce, la loc 
de frunte în activitatea partidului, a secre
tarului său general, se situează preocuparea 
pentru ridicarea continuă a nivelului poli
tico-ideologic și de cunoaștere al comuniș
tilor, uteciștilor, al tuturor oamenilor mun
cii, pentru promovarea, respectarea și afir
marea, în toate împrejurările, zi de zi, a 
principiilor și normelor muncii și vieții co
muniștilor, ale eticii și echității socialiste. 
Reafirmînd profunda adeziune a tinerei ge
nerații la principiile ideologice și la înaltele 
valori morale promovate de partidul nos
tru, exprimăm hotărîrea nestrămutată a în
tregului tineret de a-și însuși concepția 
despre lume și viață a clasei muncitoare, 
de a se forma în spirit comunist, revolu
ționar, de a lupta neabătut pentru înfăp
tuirea Programului Partidului Comunist 
Român.

Prevederile Programului partidului, ale 
Codului comuniștilor, adresîndu-se tuturor 
membrilor societății noastre, vizează cu atît' 
mai mult tineretul, care se află la vîrsta 
pregătirii pentru muncă și viață, a formă
rii idealurilor și personalității sale. Pentru 
organizația noastră revoluționară. însușirea 
politicii și ideologiei partidului, dezvoltarea 
conștiinței socialiste a tinerilor, cultivarea 
unor puternice sentimente patriotice, a spi
ritului de dăruire și sacrificiu pentru cauza 
poporului, așezarea în centrul întregii acti
vități politico-educative a Codului princi
piilor și normelor muncii și vieții comu
niștilor constituie sarcina de cea mai mare 
răspundere trasată de partid.

O importanță excepțională pentru întreaga 
muncă politico-educativă a avut-o progra
mul de activitate ideologică din 1971, elabo
rat din inițiativa și cu contribuția hotărî- 
toare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. de
venit, prin Hotărîrea Congresului al XI-lea 
al P.C.R., parte integrantă a Programului 
partidului. Preocuparea U.T.C. de a traduce 
în viață programul ideologic al partidului, 
studierea de către întregul tineret a istori
celor documente ale Congresului al XI-lea, 
au exercitat o puternică influență asupra 
conștiinței politice a tinerilor, determinînd 
o creștere a spiritului critic față de neajun
suri. ridicarea nivelului angajării lor social- 
politice. Sub conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid, a crescut preocuparea 
organizațiilor U.T.C. în direcția formării 
tinerilor în spiritul atitudinii noi. înaintate 
față de muncă. S-a realizat o cuprindere 
mai largă a tinerilor în forme organizate de 
pregătire politică și ideologică, o extindere 
a modalităților active de aprofundare a pro
blemelor politice, economice, filozofice, ale 
dezvoltării și perfecționării societății noas
tre. ale lumii contemporane, inclusiv prin 
inițierea unor simpozioane, colocvii și se
siuni științifice la nivel național.

Desigur, tovarăși. înfăptuirea celui mai 
cutezător program de dezvoltare din întrea
ga istorie a României presupune aorofun- 
darea cunoștințelor politice și științifice, 
lărgirea orizontului cultural. ridicarea 
continuă a nivelului conștiinței socialis
te, întărirea răspunderii și participarea 
tot mai activă a fiecărui tînăr la uriașa 
operă de înălțare a patriei pe treptele su
perioare ale socialismului și comunismului. 
Din concluziile Comitetului nostru Cen
tral rezultă că unele organizații U.T.C. 
nu au dovedit preocuparea necesară 
pentru adoptarea formelor și metodelor ac
tivității politico-ideologice la particularită
țile de vîrstă. la nivelul de pregătire și cu
noaștere al tinerilor, recufgînd la manifes
tări schematice, clișee depășite, care nu răs
pund interesului crescînd pentru cunoaș
terea și adîncirea problemelor politice. La 
rîndul lor, Comitetul Central, comitetele 
județene, municipale, orășenești și comu
nale ale U.T.C. nu au acționat cu toată 
hotărîrea pentru lichidarea acestor neajun
suri, a tendințelor de formalism, pentru a 
asigura o maximă eficiență tuturor acțiuni
lor politico-educative.

La temelia întregii activități politice, cul
tural-educative în rîndul tineretului va tre
bui să așezăm și mai hotărît Programul 
P.C.R.. hotărîrile Congresului al XI-lea, 
documentele partidului nostru — toate a- 
cestea dînd expresie concepției revoluțio
nare a materialismului dialectic și istoric, 
legităților generale, universal valabile, apli
cate la condițiile istorice, sociale, naționala 
concrete din țara noastră.

în formarea și dezvoltarea conștiinței so
cialiste a tineretului va trebui să promo
văm în mod consecvent concepția științifică 
a partidului nostru materialismul dia
lectic și istoric, să acționăm pentru înțele
gerea de către fiecare tînăr a legităților so
ciale, pentru combaterea mentalităților mis
tice, cu totul anacronice în condițiile revo
luției științifico-tehnice, în contradicție cu 
ideologia noastră.

Experiența a dovedit că pentru a asigura 
eficiența pregătirii politice și ideologice tre
buie stimulat dialogul permanent, vizînd 
dezvoltarea gindirii politice de sine stătă
toare a tinerilor, a capacității de analiză șl 
înțelegere a proceselor sociale tot mai com
plexe care au loc în epoca noastră, de a 
judeca ei înșiși, de pe pozițiile ideologiei și 
politicii P.C.R., realitățile din lumea con
temporană. Pornind de la cerința subliniată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu că „în stu
dierea clasicilor, ca și a documentelor parti
dului nostru, nu trebuie să căutăm răspun
suri de-a gata la problemele concrete ale 
activității de fiecare zi, trebuie să învățăm 
cum să studiem, cum să abordăm proble
mele în spirit revoluționar, materialist-dia
lectic. marxist-leninist, spre a găsi continuu 
soluțiile pe care le impune viața" — va tre
bui să facem totul ca acest spirit științific, 
creator să se întruchipeze în gîndirea tine
rilor, deschisă continuei raportări la reali
tățile concrete, dinamice ale vieții. în ace
lași timp, pentru a răspunde exigențelor 
majore ale Programului partidului, este ne
cesar ca U.T.C. să participe mult mai activ 
la viața ideologică a societății noastre.

Ținînd seama că una din trăsăturile defi
nitorii ale politicii partidului nostru constă 
în promovarea dialogului activ, a schimbu
lui de opinii asupra problemelor dezvoltă
rii sociale, înscrierea în circuitul de idei 
din lumea contemporană, U.T.C. are dato
ria să stimuleze o cit mai largă informare, 
interesul și preocuparea tinerilor pentru În
sușirea a tot ceea ce este înaintat în cu
noașterea umană, pentru afirmarea ideilor 
și concepțiilor progresiste. Aceasta presu
pune rigoare științifică In gindire, întări
rea discernămîntului politic al tinerilor, dez
voltarea spiritului critic, militant, o atitu
dine combativă împotriva influențelor și 
manifestărilor ideologiei burgheze, a inter
pretărilor neștiințifice ale realității, a con
cepțiilor retrograde.

Creșterea eficienței activității noastre po
litico-ideologice, întărirea valorii sale for
mative și educative impun perfecționarea 
continuă a formelor și mijloacelor muncii de 
propagandă. învățămîntul politic — organi
zat pe o perioadă de mai mulți ani și în 
mod diferențiat, în raport cu particularită
țile de virstă și pregătire — trebuie să fie- 
axat pe aprofundarea de către toți tinerii a 
politicii interne și externe a partidului, a 
noțiunilor și tezelor fundamentale ale ma
terialismului dialectic și istoric, științelor 
sociale și politice, istoriei patriei și parti
dului, cunoașterea rolului și răspunderilor 
tineretului în societate. Comitetele județene, 
municipale, orășenești și comunale ale 
U.T.C. au datoria să extindă într-o și mai 
mare măsură dezbaterile, informările poli
tice, întîlnirile cu activiști de partid^ cu 
muncitori fruntași, cu specialiști, cu oameni 
de știință și cultură, tă folosească mai larg 

mijloacele modeme ale muncii de propa
gandă. Integrat în ansamblul sistemului de 
pregătire politico-ideologică a tineretului, 
concursul tematic „Congresul al XI-lea al 
P.C.R. — Congresul devenirii comuniste a 
patriei", va trebui extins și permanentizat 
în toate organizațiile U.T.C.

O componentă majoră a conștiinței poli
tice o reprezintă patriotismul socialist, dra
gostea și atașamentul față de patrie, popor 
și partid, a cărei principală manifestare o 
constituie munca fără preget, faptele de e- 
roism cotidian în producție, participarea cu 
abnegație la marele efort constructiv al po
porului. Un adevărat examen al spiritului 
de sacrificiu și de dăruire patriotică al tine
retului l-a constituit lupta împotriva ca
lamităților naturale din acest an. însuflețiți 
de înaltul exemplu al secretarului general 
al partidului, sute de mii de tineri munci
tori, țărani, elevi, studenți, militari au mun
cit neobosit, pi și noapte, cot la cot cu oa
menii muncii și populația din zonele afec
tate, pentru prevenirea și înlăturarea efec
telor inundațiilor.

Istoria plină de măreție a patriei are o 
puternică înrîurire educativă asupra tinerei 
generații. împreună cu școala și organiza
țiile de pionieri, cu ceilalți factori, organi
zațiile U.T.C. au datoria să amplifice și să 
diversifice permanent acțiunile de educare 
patriotică a tinerilor, să urmărească asigu
rarea cunoașterii. în forme adecvate, din cea 
mai fragedă vîrstă, a istoriei patriei, a 
luptei îndelungate a poporului pentru pro
gres social, împotriva exploatării și asupri
rii sociale și naționale, a dominației străine, 
pentru apărarea ființei sale naționale, a 
libertății și neatîrnărîi, pentru o viață mai 
bună, mai demnă. în acest context, sărbă
torirea, în 1977, a 100 de ani de la cuceri
rea independenței de stat a României va 
trebui să prilejuiască, în continuare, în 
trtate organizațiile U.T.C., ample manifestări 
politico-educative.

împletind în mod strîns cunoașterea tre
cutului de luptă al poporului, al comuniș
tilor, cu prețuirea realizărilor prezentului 
socialist, este necesar să urmărim înțele
gerea profundă și interpretarea științifică, 
de către tineri, a evenimentelor și realită
ților istorice, promovarea unor poziții com
bative față de orice încercare de deformare 
a istoriei oatriei, dezvoltarea hotărîrii tine
retului de a duce cu cinste mai departe 
opera înaintașilor.

Pornind de la realitățile țării noastre și 
de la concepția marxist-leninistă, revoluțio
nară, partidul nostru a dat o rezolvare justă 
problemei naționale. Succesele istorice obți
nute în cimentarea unității tuturor oameni
lor muncii din patria noastră, indiferent de 
naționalitate, definesc nu numai o concep
ție clară, principială, dar constituie și o 
cucerire de seamă a orînduirii socialiste, o 
mare victorie a Partidului Comunist Român. 
Organizațiile U.T.C. au datoria să dezvolte, 
în continuare, sentimentul frăției dintre toți 
tinerii patriei — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — în munca și ac
țiunea constructivă pentru înfăptuirea poli
ticii partidului, pentru înflorirea României 
socialiste. Trebuie să constituie o preocu
pare de bază a tuturor organelor șl orga
nizațiilor U.T.C. stimularea în rîndul tutu- 
lor tinerilor a conștiinței că sînt urmașii 
unui popor care și-a făurit o istorie a cu
rajului și neatîrnărîi și a pășit cu încre
dere și fermitate pragul lumii comuniste.

Un rol însemnat in formarea și educarea 
patriotică a generației tinere revine pregă
tirii tineretului pentru apărarea patriei — 
atribuție de înaltă responsabilitate încredin
țată de partid Uniunii Tineretului Comu
nist. Prin diversitatea și amploarea acțiu
nilor întreprinse, prin preocuparea tot mai 
susținută a organizațiilor U.T.C. pentru îm
bunătățirea conținutului educativ al aces
tora, pregătirea pentru apărarea patriei a 
dobîndit un larg răsunet în rîndul tinerei 
generații. S-a dovedit a fi deosebit de efi
cientă inițiativa Comitetului nostru Central 
de a trece la organizarea taberelor cu ca
racter aplicativ. Organelor și organizațiilor 
U.T.C. le revine sarcina de răspundere ca, 
dezvoltind experiența acumulată, să, spo
rească gradul de cuprindere a tineretului, 
în special a celui de la sate, în detașamen
tele de pregătire pentru apărarea patriei, 
să dezvolte caracterul tehnico-aplicativ și 
să îmbunătățească formele de conlucrare cu 
gărzile patriotice, cu organizațiile U.T.C. din 
armată. O atenție deosebită va trebui acor
dată conținutului politico-educativ, întăririi 
rolului formativ al activităților de pregătire 
a tineretului pentru apărarea patriei, extin
derii taberelor profilate pe diferite genuri 
de pregătire militară. Organizațiile U.T.C. 
din cadrul forțelor noastre armate, punînd 
în centrul preocupărilor educarea militari
lor în spiritul dragostei nemărginite față de 
patria socialistă și partidul comunist, fată 
de poporul român, și-au îmbogățit continuu 
activitățile consacrate ridicării măiestriei 
ostățești, formării și consolidării profilului 
moral-politic al tinerilor ostași. Desfășura
rea, sub conducerea organizațiilor de partid, 
a unei bogate activități în sprijinul pregăti
rii de luptă și politice, ridicarea neîntre
ruptă a responsabilității tinerilor militari 
față de formarea lor ca demni apărători ai 
cuceririlor revoluționare ale poporului, par
ticiparea activă la îndeplinirea sarcinilor 
economice, constituie, în continuare, înda
torirea centrală a organizațiilor U.T.C. din 
armată.

Tinerei generații din România socialistă, 
profund angajată în opera de înaltă sem
nificație patriotică a dezvoltării multilate
rale a patriei, îi sînt caracteristice sentimen
tele de puternică solidaritate internationa
lists, care au rădăcini adinei in bogatele 
tradiții internaționaliste ale mișcării mun
citorești, revoluționare din țara noastră, ale 
organizației comuniste de tineret. în spiri
tul internaționalismului consecvent, promo
vat în mod activ de Partidul Comunist 
Rdmân, U.T.C. va trebui să asigure, în con
tinuare, prin întreaga muncă politico-ideo
logică, educarea internaționalistă a tinerei 
generații, dezvoltarea sentimentelor sale de 
solidaritate militantă cu toate forțele care 
luptă împotriva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului, a politicii ds 
forță și dictat, pentru făurirea unei lumi a 
păcii și colaborării între popoare.

Stimați tovarăși,
Hotărîrile Congresului al XI-lea al parti

dului privind statornicirea principiilor și 
normelor de muncă și viață comuniste, ale 
eticii și echității socialiste, în concepția și 
atitudinea membrilor societății noastre, con
feră noi dimensiuni sarcinii de seamă a 
U.T.C. de a se ocupa de formarea conștiin
ței morale, de educarea moral-cetățenească 
a tineretului, de a asigura, prin întreaga 
muncă politico-educativă, înțelegerea apro
fundată de către toți tinerii a răspunderilor 
sociale ce le revin, a îndatoririi supreme de 
a face totul pentru înfăptuirea Programului 
partidului. Ca organizație revoluționară, un 
obiectiv central al U.T.C. îl constituie în
sușirea și aplicarea fermă de către întregul 
tineret a Codului principiilor și normelor 
muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și 
echității socialiste.

Date fiind rolul și noua condiție a mun
cii în societatea noastră, ca principal fac
tor al progresului și bunăstării, al formării 
personalității, atitudinea față de muncă re
prezintă criteriul fundamental al aprecierii 
nivelului conștiinței socialiste a tinerilor. 
Iată de ce, organele și organizațiile U.T.C. 
sînt chemate să cultive eroismul și dăruirea 
în muncă, spiritul de 'puternică angajare a 
tinerilor în îndeplinirea exemplară a înda
toririlor ce le revin în societate, hotărîrea 
de a dovedi prin fapte atașamentul lor 
profund la politica partidului nostru.

Nu putem ignora faptul că unii tineri au 
tendința de a se sustrage de la îndeplinirea 
îndatoririlor sociale, de a da cît mai puțin 
societății și a cere cît mai mult de la ea, 
manifestă o mentalitate greșită față de 
muncă. Militînd, ca organizație revoluțio
nară, împotriva tendințelor de tratare glo
bală, superficială a acestor probleme, 
U.T.C. are datoria să imprime tuturor tine
rilor un înalt spirit de răspundere față de 
integrarea în muncă.

Analiza muncii de educare moral-cetățe
nească a tineretului relevă existența, la 
unii tineri, a unor concepții înapoiate, a u- 
nor încălcări ale normelor de conviețuire 
socială, față de care o serie de organe |i 

organizații U.T.C., printre care cele din ju
dețele Galați, Cluj, Constanța, munici
piul București, dovedesc o slabă comba
tivitate. De aceea, este necesar ca organiza
țiile U.T.C., preocupîndu-se permanent de 
inițierea unor acțiuni eficiente, în colabo
rare cu ceilalți factori, pentru cunoașterea 
de către tineri a legilor, să promoveze si 
să extindă inițiativele avînd ca scop culti
varea în rîndul tineretului a îndatoririi de 
a acționa neabătut pentru apărarea și dez
voltarea proprietății socialiste, să combată 
cu hotărfre orice act care contravine nor
melor sociale, să dovedească o preocupare 
permanentă pentru fiecare caz în parte, ast
fel încît chiar dacă un singur tînăr încalcă 
principiile și normele comuniste de muncă 
și viață, aceasta să constituie o problemă 
pentru întreaga organizație.

Luînd ca exemplu consecvența cu care 
conducerea partidului, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu militează pentru afirma
rea principiilor eticii și echității socialiste 
în viața socială, U.T.C. trebuie să promo
veze în rîndul tinerilor, cu toată hotărîrea, 
spiritul de dreptate, respectul față de ade
văr. cinstea, modestia și corectitudinea, să 
contribuie la statornicirea relațiilor de ega
litate, încredere reciprocă, stimă și întra
jutorare între membrii organizației noastre, 
între toți membrii societății, să lupte îm
potriva egoismului și individualismului mic- 
burghez.

Deși în activitatea organizațiilor noastre 
se remarcă o anumită creștere a preocu
pării pentru educarea tinerilor în spiritul 
răspunderii față de familie, este necesar să 
abordăm îri mod sistematic cu masa largă a 
tineretului, problematica • complexă a înte
meierii familiei pe principiile moralei so
cialiste. ale egalității, respectului și afecțiu
nii reciproce între soți, pentru îndeplinirea 
rolului familiei în creșterea și educarea să
nătoasă a copiilor, în întărirea națiunii 
noastre socialiste.

O cauză importantă a menținerii în rîn
dul tinerilor a unor atitudini necorespunză
toare constă în poziția de expectativă și 
slabă conibativitate a unor organizații 
U.T.C. De aceea, o direcție esențială a ac
tivității C.C. al U.T.C.. a comitetelor jude
țene, municipale, orășenești și comunale ale 
U.T.C., trebuie să fie dezvoltarea în rîndul 
colectivelor de uteciști a spiritului critic și 
autocritic, a intransigenței față de lipsuri și 
neajunsuri, a hotărîrii de a lupta împotriva 
inerției, rutinei și conservatorismului, a tot 
ceea ce este perimat și frîneazft mersul îna
inte, de a depune eforturi pentru perfec
ționarea continuă a muncii lor. Spiritul -re
voluționar, novator, cutezanța în gindire și 
în muncă, în întreaga viață, îndAzneala și 
fermitatea în promovarea noului, consacra
rea tuturor forțelor, a priceperii și capaci
tății de muncă măreței opere de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism — a- 
cestea sînt trăsăturile moral-politice care 
trebuie să caracterizeze pe fiecare tînăr re
voluționar, membru al organizației noastre.

în scopul promovării ferme a idealului 
comunist, o preocupare majoră a U.T.C. 
trebuie să o constituie, în viitor, formarea 
unor colective de tineri care să muncească 
și să trăiască în chip comunist. Prin ac
țiunile pe care le vor iniția, prin rezulta
tele în muncă șl în ansamblul comportării 
în societate, prin asigurarea permanenței 
spiritului revoluționar în întreaga lor activi
tate, aceste colective vor constitui un exem
plu viu al respectării neabătute a normelor 
înscrise în Cod, adevărate nuclee ale unei 
mișcări de masă în rîndul tineretului pentru 
traducerea în viață a principiilor eticii și 
echității socialiste.

Tovarăși,
Fiind Investite eu largi atribuții și răs

punderi în activitatea culturală de masă, 
organizațiile U.T.C. s-au implicat mai activ 
în organizarea și desfășurarea acțiunilor 
culturale pentru tineret, în asigurarea u- 
nui bogat conținut educativ manifestărilor 
organizate, in conducerea așezămintelor cul
turale. Organele și organizațiile U.T.C. au 
acționat pentru atragerea unui număr tot 
mai mare de tineri în mișcarea cultural- 
artistică de masă, creșterea numărului for
mațiilor proprii, constituirea de noi colec
tive artistice, pentru organizarea unor am
ple manifestări, festivaluri, carnavaluri și 
serbări tradiționale. Un larg ecou au avut 
în rîndul tineretului multiplele manifestări 
cultural-educative și artistice organizate în 
toate județele, în întîmpinarea celui de-al 
X-lea Congres al U.T.C. Trebuie arătat 
însă ca U.T.C. n-a devenit în toate cazu
rile factorul principal al organizării și des
fășurării activității culturale de masă, nu a 
folosit pe deplin potențialul formativ, pe 
care-1 reprezintă acțiunile consacrate însu
șirii valorilor culturii și artei, promovării 
unei largi mișcări artistice. Organele și or
ganizațiile U.T.C., acționînd în concordanță 
cu sarcinile stabilite de Congresul al XI-lea 
al partidului, au datoria să-și sporească 
preocupările pentru orientarea fermă, in 
spirit revoluționar, a întregii activități cul- 
tural-artistice, să urmărească creșterea ro
lului și influenței acesteia în educarea,tine
retului, să folosească mai activ creația 
literar-artistică, cîntecul patriotic și revo
luționar. Va trebui să milităm cu toată răs
punderea, împreună cu Consiliul Culturii șl 
Educației Socialiste și sindicatele, pentru 
Îmbunătățirea și Întărirea conținutului edu
cativ al activităților, să atragem la conce
perea și desfășurarea lor tineri de diferite 
categorii, să asigurăm diversificarea șl mo
dernizarea formelor de propagare a culturii 
și artei în rîndul tinerilor, punînd un ac
cent tot mai mare pe manifestările cultural- 
artistice de masă, pe folosirea maximă a 
bazei materiale de care dispunem, pe or
ganizarea, în condiții cît mai bune a ac
țiunilor recreative. în viitor, C.C. al U.T.C. 
va organiza un sistem de trecere în re
vistă a formațiilor artistice de amatori ale 
tineretului, prin festivaluri periodice dedi
cate unor evenimente politice de importan
ță majoră în viața societății noastre. Apre
ciem ca necesară înființarea în cadrul fa
cultăților de filologie și al conservatoare
lor a unor cursuri facultative, care, îndru
mate în mod unitar de M.E.I.. Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, C.C. al 
U.T.C., să asigure temeinica pregătire 
a absolvenților în vederea participării 
lor competente la întreaga activitate de 
educație și cultural-artistică.

Exprimînd sentimentele de prețuire ale 
tineretului pentru creația literar-artistică de 
valoare, pătrunsă de umanism revoluționar, 
adresăm de la tribuna Congresului nostru, 
tuturor Slujitorilor artei și literaturii, che
marea de a se apleca cu mai multă atenție 
asupra problematicii tineretului, de a crea 
noi opere cu un bogat conținut de idei, 
care să oglindească în forme artistice cit 
mai variate, viața și preocupările tinerei 
generații, să contribuie mai puternic la e- 
ducarea ei multilaterală, ia lărgirea orizon
tului de cultură al tinerilor. După cum este 
cunoscut, din inițiativa U.T.C. s-au înfiin
țat, în colaborare cu uniunile de creație, pe 
lingă așezămintele de cultură din Bucu
rești, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Tirgu 
Mureș, cercuri ale tinerilor creatori, menite 
să contribuie la orientarea, în spiritul poli
ticii și ideologiei partidului, a creației tine
rilor scriitori, plasticieni și muzicieni. Comi
tetul nostru Central, organele și organiza
țiile U.T.C. au datoria să-și intensifice ac
tivitatea în rîndul tinerilor creatori, să ex
tindă acțiunile care vin în sprijinul întări
rii legăturii lor cu viața, să asigure partici- 
Rar?a sistematică la acțiunile întreprinse 
de Uniunea Tineretului Comunist. Luînd a- 
titudine hotărîtă împotriva lucrărilor lipsite 
de valoare artistică și forță educativă, orga
nizațiile U.T.C. vor trebui să manifeste o 
exigență sporită în vederea realizării unor 
opere de valoare, cu un conținut militant, 
patriotic, care să reflecte viața și munca 
poporului, aspirațiile tinerei generații.

Un rol important în ansamblul activității 
politico-ideologice desfășurate de U.T.C. re
vine presei de tineret și studenți. „Scînteia 
tineretului", „Ifjumunkas**. „Știintă și teh
nică", „Viața studențească". „Amfitea
tru", emisiunile de radio și televiziune pen—

(Continuări tn pag. i V-a)
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tru tineret vor trebui să acționeze pentru 
lărgirea continuă a sferei de cuprindere și 
reflectare a problemelor tineretului, să îm
bogățească permanent conținutul politico- 
educativ al materialelor și emisiunilor, să-și 
diversifice mai mult tematica și formele 
publicistice pentru îndeplinirea funcției lor 
esențiale — educarea tineretului în spirit 
revoluționar, comunist antrenarea maselor 
de tineri la înfăptuirea politicii partidului.

Experiența a dovedit că dubla subordo
nare a redacției pentru tineret de la Ra- 
dioteleviziune, atît conducerii RTV cît și 
C.C. al U.T.C., a dat rezultate pozitive. De 
aceea, considerăm necesar ca și alte insti
tuții cultural-artistice cu activitate strîns 
legată de problemele și preocupările tine
retului, cum sînt editura „Albatros", Teatrul 
„Ion Creangă", Teatrul tineretului din Piatra 
Neamț, revista „Luceafărul", ca și o casă 
de filme — să fie în viitor subordonate și 
Comitetului Central al U.T.C., care să co
laboreze strîns în îndrumarea lor cu 
C.C.E.S., cu alte instituții și organe cen
trale și locale.

Tovarăși,
Creșterea în ultima perioadă, a preocupă

rilor U.T.C. în domeniul activității de edu
cație fizică și sport, a avut la bază orientări
le stabilite prin hotărirea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din februarie-martie 1973, indicațiile 
cuprinse în Mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Conferinței pe țară a 
mișcării sportive, care a avut loc în acest 
an. Organele și organizațiile U.T.C., în 
strînsă conlucrare cu organele de speciali
tate și ceilalți factori cu atribuții în acest 
domeniu, au acționat, sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid, pentru îm
bunătățirea activității sportive de masă. S-a 
acordat o mai mare atenție cuprinderii largi 
a tineretului; dezvoltării sistematice a acti
vității de educație fizică și sport, semnifi
cativ fiind faptul că, an de an, s-a înre
gistrat un număr tot mal mare de partici
pant la competițiile de masă. La „Cupa 
Congresului al X-lea al U.T.C. și Conferin
ței a X-a a U.A.S.C.R.", organizată în acest 
an, au participat peste 2 milioane tineri. De 
o largă participare s-a bucurat Cupa „Scîn- 
teii tineretului" la tenis. S-au intensificat 
acțiunile sportive în rîndul fetelor, în ma
joritatea județelor inițiindu-se acțiuni spe
cifice ca, spartachiade, Cupa și Crosul fe
telor, Festivalul ansamblurilor școlare de 
gimnastică modernă. Cu toate acestea, se 
constată încă o slabă antrenare a tinerilor 
în activități sportive de masă, inițiate la 
nivelul unităților de bază, tendința organi
zării unor acțiuni festiviste. Iată de ce, 
principala direcție de acțiune a organelor și 
organizațiilor U.T.C. trebuie să fie cuprin
derea tuturor tinerilm; la practicarea siste
matică a exercițiilor fizice, mai ales prin 
folosirea formelor simple, accesibile și a- 
tractive. O atenție specială trebuie acor
dată, în continuare, Complexului „Sport, și 
sănătate", dezvoltării gimnasticii de învio
rare și în producție, atletismului, sporturi
lor de iarnă, celor aplicative, precum și or
ganizării unor acțiuni cu caracter mixt, cul- 
tural-sportiv. în vederea extinderii mișcării 
sportive de masă, comitetele județene, mu
nicipale, orășenești și comunale ale U.T.C. 
au datoria să asigure consolidarea continuă 
a asociațiilor și cluburilor sportive, extin
derea centrelor de inițiere a tineretului în 
practicarea sporturilor.

In domeniul sportului de performanță, or
ganizația noastră este chemată să se preo
cupe mult mai atent de selecționarea și pro
movarea, din rîndul tinerilor evidențiați în 
competițiile sportive de masă, a unor spor
tivi cu reale perspective de afirmare. Este 
știut că deși s-au obținut unele rezultate 
bune, în unele cazuri se manifestă o slabă 
exigență față de pregătirea și educarea mo- 
ral-politică a sportivilor, tolerîndu-se o ți
nută necorespunzătoare, manifestări de in
disciplină și vedetism. U.T.C. are datoria să 
contribuie, atît în cadrul cluburilor, cît și 
al loturilor naționale, la întronarea unui spi
rit de exigență, de ordine și disciplină, a 
unei atmosfere de muncă temeinică, de 
responsabilitate față de pregătire, pentru 
creșterea capacității și hotărîrii sportivilor 
de a obține rezultate de prestigiu în com
petițiile interne, la campionatele europene, 
mondiale și, cu deosebire, la Olimpiadă.

Odată cu intensificarea activității de e- 
ducație fizică și sport, se impune ca U.T.C. 
să pcorde în viitor o atenție sporită proble
melor educației igienico-sanitare a tinerilor. 
Va trebui ca organele și organizațiile 
U.T.C., în colaborare cu inspectoratele sani
tare, cu ceilalți factori, solicitjnd sprijinul 
specialiștilor, să organizeze întâlniri, dezba
teri, cercuri, alte activități de natură fă 
contribuie la educarea tinerilor pentru viața 
de familie, să-i formeze în spiritul respec
tului față de normele de igienă personală 
și colectivă.

Acțiunile întreprinse în perioada dintre 
cele două congrese în domeniul activității 
turistice pentru tineret, diversificarea lor 
continuă au determinai creșterea numărului 
de participant la peste 2 milioane anual. 
Urmărindu-se continua dezvoltare a rolului 
turismului de tineret ca unul din mijloa
cele însemnate ale dezvoltării fizice și spi
rituale armonioase a tinerilor, de formare a 
tinerel generații în spiritul dragostei față 
de patrie și popor, s-au realizat numeroase 
si variate activități turistice în cadrul ciclu
lui de acțiuni „Tineri — să ne cunoaștem 
patria socialistă". Cu toate rezultatele pozi
tive obținute în domeniul turismului, se 
mențin o serie de deficiențe, mai ales în 
privința asigurării unor programe cu un 
bogat conținut educativ. Numeroase cercuri 
de turism au o existență formală, nu isi 
îndeplinesc rolul care le revine în organi
zarea acțiunilor turistice de masă. Tocmai 
de aceea este necesar ca B.T.T., agențiile 
județene să acționeze pentru activizarea 
tuturor cercurilor de turism, pentru diver
sificarea formelor și genurilor de activități 
turistice, îndeosebi a celor simple, accesi
bile. valorlficînd mai larg bazele turistice 
proprii, condițiile si posibilitățile locale.

Principala direcție a dezvoltării activității 
turistice va trebui să tie creșterea rolului 
educativ și instructiv al turismului. Prin 
acțiunile turistice trebuie să se asigure cu
noașterea monumentelor și locurilor ce e- 
vocă trecutul de luptă al poporului și parti
dului, a realizărilor obținute în anii socialis
mului, a frumuseților patriei, ceea ce va 
contribui Ia formarea și educarea patriotică 
a tineretului. în acest context, U.T.C. va 
trebui să-și întărească substanțial preocu
parea pentru intensificarea acțiunilor turis
tice în rîndul tinerilor muncitori.

Dezvoltând experiența acumulată, B.T.T. 
are datoria să acționeze și în viitor pentru 
lărgirea continuă a schimburilor turistice 
externe, aducîndu-și astfel contribuția spe
cifică la întărirea legăturilor de prietenie 
teu tinerii din diferite țări ale lumii, la a- 
dîncirea colaborării cu organizațiile pro
gresiste și democratice de tineret și stu- 
dențl.

Tovarăși,
Tlnăra generație a patriei își manifestă 

totala adeziune la orientările politicii noas
tre externe cuprinse în Raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae Peaușescu la cel de-al 
XI-lea Congres al partidului, în Progra
mul P.C.R. și susține din toată inima am
pla activitate internațională a partidului și 

statului nostru. De la tribuna Congresului 
exprimăm profunda satisfacție și mîndrie 
patriotică față de rolul hotărîtor al tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al P.C.R., președintele R.S. România, în.,e- 
laborarea și înfăptuirea obiectivelor, prin
cipiilor și direcțiilor fundamentale ale po
liticii noastre externe, față de activitatea 
neobosită și contribuția de seamă pe care 
o aduce, ca cel mai autorizat exponent al 
națiunii noastre socialiste, la promovarea 
cu fermitate și consecvență în viața inter
națională a idealurilor de libertate, inde
pendență, securitate, pace și progres social.

Pe baza și în spiritul politicii externe a 
partidului și statului nostru, U.T.C. a des
fășurat, în perioada de la ultimul său Con
gres, o bogată activitate internațională. Or
ganizația noastră întreține în prezent re
lații de prietenie, colaborare și solidaritate 
cu peste 400 organizații ale tineretului revo
luționar, democrat și progresist din întrea
ga lume.

Punînd pe prim plan dezvoltarea legă
turilor de prietenie frățească și colaborare 
cu organizațiile de tineret din toate țările 
socialiste, au fost realizate numeroase 
schimburi de delegații, seminarii, consfă
tuiri, întîlniri, vizite de studiu și documen
tare, ceea ce a permis un larg și util schimb 
de experiență, cunoașterea reciprocă a rea
lizărilor și contribuției aduse de tineretul 
din fiecare țară, în funcție de condițiile 
concrete în care acționează, la opera de e- 
dificare a societății socialiste șiy comuniste, 
dezvoltarea sentimentelor de prietenie și 
respect reciproc. Și în viitor, U.T.C. va mi
lita în mod consecvent pentru dezvoltarea 
colaborării frățești cu organizațiile de tine
ret din toate țările socialiste, văzînd în a- 
ceasta o contribuție concretă la întărirea 
prieteniei, solidarității și unității țărilor 
socialiste, la creșterea continuă a influen
ței și prestigiului ideilor socialismului în 
lume.

în perioada care a trecut de la ultimul 
Congres, U.T.C. și-a lărgit și intensificat 
relațiile de colaborare cu tineretul mișcă
rilor de eliberare națională, cu organizațiile 
de tineret din țările Asiei, Africii și Ame- 
ricii Latine, care se pronunță pentru o dez
voltare economico-socială independentă, cu 
cele din țările în curs de dezvoltare. Fo
losim și acest prilej pentru a asigura pe 
prietenii noștri că U.T.C. va dezvolta și în 
continuare colaborarea și va intensifica so
lidaritatea cu organizațiile și mișcările de 
tineret din aceste țări, în lupta împotriva 
politicii imperialiste, colonialiste și neoco- 
lonialiste, de forță și dictat, împotriva ra
sismului și apartheidului, pentru respecta
rea dreptului fiecărui popor de a hotărî în 
mod liber și suveran asupra propriilor des
tine.

Organizația noastră dezvoltă continuu le
găturile de prietenie și colaborare cu or
ganizațiile comuniste, revoluționare ale ti
nerei generații din țările capitaliste dez
voltate, sprijinind în mod activ lupta tine
rilor din aceste țări împotriva exploatării 
și reacțiunii, a dominației monopolurilor, 
pentru apărarea drepturilor și libertăților 
democratice, ’ pentru schimbări înnoitoare 
in societate, pentru dreptate socială și na
țională.

Acționînd pentru întărirea unității tine
retului progresist și democrat de pretutin
deni, U.T.C. și-a lărgit dialogul și coope
rarea cu numeroase organizații socialiste, 
social-democrate, liberale, radicale, demo- 
crat-creștine ale tinerei generații din în
treaga lume, cu organizații de cele mai di
ferite orientări politice, filozofice și reli
gioase.

Tineretul României socialiste a salutat cu 
satisfacție rezultatele Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa, la pre
gătirea și desfășurarea căreia țara noastră 
a adus o contribuție activă. Ținînd seama 
de faptul că sînt necesare. în continuare, 
eforturi intense pentru punerea în aplicare 
a angajamentelor asumate la Helsinki, 
U.T.C. va acționa și în viitor pentru crește
rea contribuției tineretului din țările euro
pene la transpunerea în viață a hotărîri
lor Conferinței, la instaurarea unui climat 
de înțelegere, cunoaștere și colaborare rod
nică între popoarele continentului nostru, 
la consolidarea procesului de destindere și 
securitate în Europa, care să asigure con
diții ca fiecare națiune să se poată dez
volta într-un climat de pace, la adăpost de 
orice amestec din afară. Pornind de la rea
litatea că în Europa se află concentrată cea 
mai puternică forță militară umană și ma
terială a zilelor noastre, U.T.C. va milita 

'consecvent pentru întărirea unității de ac
țiune a tinerei generații a continentului 
nostru in lupta pentru stabilirea de măsuri 
concrete în vederea desființării bazelor și 
blocurilor militare, retragerii trupelor 
străine de pe teritoriile altor state în gra
nițele lor naționale, pentru adoptarea unor 
măsuri reale de dezarmare.

Militînd, ca și pînă acum, pentru dezvol
tarea relațiilor de prietenie cu organizațiile 
de tineret din toate țările balcanice, U.T.C. 
cheamă tineretul din aceste țări să-și u- 
nească eforturile pentru transformarea Bal
canilor într-o zonă fără trupe și baze mili
tare străine, fără armament atomic, într-o 
regiune a păcii și colaborării. Ne pronun
țăm în mod ferm pentru soluționarea situa
ției din Cipru pe cale politică, pentru inte
gritatea și suveranitatea acestei țări, pen
tru o colaborare pașnică între cele două 
comunități.

Reafirmind solidaritatea noastră activă cu 
lupta tineretului și popoarelor arabe împo
triva imperialismului și reacțiunii, susținem 
neabătut poziția și eforturile țării noastre 
în vederea soluționării politice, pe cale paș
nică a conflictului din Orientul Mijlociu, 
pronurițîndu-ne pentru retragerea Israelului 
din teritoriile arabe ocupate în urma răz
boiului din 1967, pentru integritatea și su
veranitatea fiecărui stat din această zonă, 
pentru soluționarea în mod corespunzător a 
problemei poporului palestinean, pornin- 
du-se de la recunoașterea intereselor sale 
naționale, a dreptului de a-și organiza viața 
de sine stătător, inclusiv de a-și constitui 
un stat independent.

Tineretul român a participat, alături de 
poporul nostru, la sprijinirea multilaterală 
a luptei popoarelor vietnamez, laoțian și 
cambodgian, pentru apărarea ființei lor na
ționale și a salutat victoria istorică obținută 
de popoarele și tineretul din Indochina. A- 
ceastă victorie a demonstrat adevărul că nu 
există în lume forță capabilă să stăvilească 
aspirațiile unui popor ferm decis să-și a- 
pere libertatea și independența, dreptul sa
cru de a-și hotărî și soluționa în mod in
dependent problemele, fără nici un amestec 
din afară. U.T.C. va dezvolta puternic rela
țiile cu tineretul din aceste țări care luptă 
pentru reconstrucția pașnică și consolidarea 
independenței naționale.

în spiritul poziției consecvente a partidu
lui și statului nostru, exprimăm și cu a- 
cest prilej solidaritatea noastră activă cu 
lupta tineretului din R.P.D. Coreeană pen
tru reunificarea pașnică a Nordului și Su
dului Coreei, care să deschidă calea dezvol
tării libere și independente a întregii țări.

De la tribuna Congresului, adresăm salu
tul nostru de solidaritate militantă popoare
lor din Guineea-Bissau, Insulele Capului 
Verde și Mozambic, Sâo Tomă și Principe, 
care și-au cîștigat independența, mișcărilor 
de eliberare națională din Angola, poporu
lui angolez. U.T.C. va continua să acorde 
sprijinul său luptei mișcărilor de eliberare 
din Namibia, Rhodesia și Africa de Sud 
împotriva politicii rasiste și de apartheid, 

popoarelor care militează pentru lichidarea 
definitivă a politicii de discriminare rasială, 
pentru instaurarea unor relații democratice 
între națiuni, indiferent de rasă sau cu
loare.

Adresăm un călduros salut tineretului și 
poporului portughez, forțelor democratice 
și progresiste din Portugalia a căror luptă 
a dus la răsturnarea dictaturii fasciste și 
le dorim noi succese^n consolidarea unității 
de acțiune pentru apărarea și dezvoltarea 
cuceririlor democratice. Reafirmăm solida
ritatea noastră militantă cu organizațiile de 
tineret, cu toate forțele democratice, anti
fasciste din Spania, în lupta pentru liber
tate și democrație, pentru prosperitatea po
porului spaniol.

Folosim acest prilej pentru a da expresie 
încă o dată solidarității noastre cu tineretul 
și poporul chilian, cu forțele progresiste 
din Chile care luptă pentru restabilirea 
drepturilor și libertăților democratice, pen
tru încetarea actelor de teroare și eliberarea 
tuturor patrioților arestați.

Fenomenele și procesele revoluționare, 
schimbările fundamentale care se produc în 
viața internațională confirmă pe deplin a- 
precierile Congresului al XI-lea al partidu
lui, demonstrează elocvent justețea politicii 
externe promovată cu consecvență de Par
tidul Comunist Român și Republica Socia
listă România. Așa cum se subliniază, pe 
bună dreptate, în documentele partidului 
și statului nostru, în relațiile internațio
nale a fost inaugurat un curs nou, un în
ceput de destindere, care influențează puter
nic și tînăra generație, activitatea organi
zațiilor sale. Realitatea demonstrează însă 
că în lume există încă forțe imperialiste, 
reacționare, care nu au renunțat la vechea 
politică de dominație și imixtiune în viața 
popoarelor, opunîndu-se dezvoltării libere 
și independente a națiunilor, favorizînd 
menținerea unor zone de încordare și con
flicte, a unor războaie locale, care consti
tuie o amenințare gravă la adresa securită
ții internaționale. Iată de ce, în cadrul e- 
forturilor pentru întărirea unității tuturor 
forțelor antiimperialiste, a popoarelor care 
se pronunță pentru destindere, cooperare și 
pace, tînăra generație este chemată să se 
manifeste tot mai activ, tot mai unit, ca 
însemnat factor al luptei împotriva rîndu- 
ielilor bazate pe exploatare și nedreptate 
socială, a imperialismului, colonialismului 
și reacțiunii, pentru promovarea unei po
litici noi în viața internațională.

Tînăra generație a României socialiste 
susține întru totul poziția partidului și sta
tului nostru, orientată cu fermitate spre 
instaurarea unei noi ordini politice Inter
naționale, a unor noi relații între state, ba
zate pe principiile independenței și suvera
nității naționale, egalității în drepturi, ne
amestecului în treburile interne, renunță
rii la forță și la amenințarea cu forța, res
pectării neabătute a dreptului fiecărui po
por de a-și hotărî de sine stătător desti
nele. Noua ordine politică internațională 
implică democratizarea relațiilor internațio
nale, elaborarea unor noi norme de drept 
internațional, corespunzător schimbărilor 
produse în lume, soluționarea problemelor' 
pe baza principiilor egalității, cu partici
parea tuturor statelor, indiferent de mări
mea și potențialul lor.

în Raportul la Congresul al XI-lea al 
Partidului Comunist Român, în cuvîntările 
secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se acordă o atenție deo
sebită lichidării subdezvoltării, decalajului 
dintre țările dezvoltate și cele slab dez
voltate, fenomen determinat. în primul rînd, 
de relațiile de inechitate, de politica im
perialistă, colonialistă, neocolonialistă. Fap
tul că fenomenul subdezvoltării afectează 
condițiile de instruire, de muncă și viață 
ale milioanelor de tineri din numeroase țări 
ale lumii, însăși posibilitatea participării 
lor la viața social-politică, impune ca for
țele progresiste și democratice ale tinere
tului să se integreze mult mai activ luptei 
popoarelor pentru o nouă ordine economi
că mondială. înfăptuirea acestui obiectiv 
presupune acțiuni energice, inclusiv - din 
partea tineretului și organizațiilor sale, pen
tru lichidarea subdezvoltării, respectarea 
dreptului fiecărui popor de a fi stăpîn pe 
bogățiile naționale, de a decide în mod su
veran asupra folosirii lor, stabilirea unor 
relații echitabile intre prețurile materiilor 
prime și ale produselor industrializate, asi
gurarea accesului tuturor țărilor la mate
riile prime, sursele de energie, la cuceririle 
științei și tehnicii moderne, a condițiilor ne
cesare dezvoltării tuturor statelor și, în 
Frimul rind, a celor mai puțin dezvoltate, 

n acest spirit, organizația noastră va face 
totul și în viitor pentru a contribui la în
tărirea unității de acțiune a tinerei gene
rații de pretutindeni în lupta pentru o po
litică nouă în relațiile economice interna
ționale.

După cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu „tînăra generație, atît în fiecare 
țară, cit și pe plan internațional, este vital 
interesată într-o politică nouă, în lichidarea 
vechilor stări de lucruri. Tinerii de diferite 
orientări politice, filozofice, de diferite ca
tegorii sociale, trebuie să acționeze în 
strînsă unitate pentru că numai pe această 
cale ei își pot face cunoscută poziția, pot 
aduce o contribuție tot mai însemnată la 
lupta generală a forțelor progresiste, anti
imperialiste".

Diversitatea orientărilor politice, filozofi
ce și religioase ale organizațiilor de tine
ret — rezultat al condițiilor concret istori
ce în care acestea activează — se reflectă 
și in concepțiile diferite asupra tendințelor 
lumii contemporane, a căilor de dezvoltare 
a societății, a formelor și modalităților de 
acțiune. Dincolo de aceste deosebiri, se a- 
firmă însă tot mai puternic voința comună 
a tinerilor de a milita, împreună cu for
țele largi ale progresului, pentru eliberare 
socială și națională, pentru adîncirea cursu
lui destinderii, pentru făurirea unei noi or
dini economico și politice internaționale, a 
unei lumi mai drepte și mai bune.

Este convingerea noastră fermă că ga
ranția succesului luptei tineretului împo
triva imperialismului și colonialismului, 
pentru pace, democrație și progres, o re
prezintă realizarea unității și colaborării 
largi a tinerei generații, a organizațiilor 
sale, pe plan național și internațional, înca
drarea organică a mișcării de tineret in 
lupta generală a partidelor comuniste și 
muncitorești, a clasei muncitoare, a tuturor 
forțelor revoluționare, progresiste și de
mocratice din lumea contemporană. Iată 
de ce, prin întreaga sa activitate interna
țională, desfășurată sub îndrumarea per
manentă a conducerii partidului și statului, 
personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
— organizația noastră revoluționară a ur
mărit și va urmări și în viitor, ca direcție 
principală, creșterea contribuției sale, a ti
neretului din România la înfăptuirea și 
dezvoltarea unității forțelor revoluționare, 
progresiste și democratice ale tinerei gene
rații din întreaga lume. U.T.C. va milita 
activ pentru dezvoltarea colaborării și rea
lizarea unui dialog deschis și constructiv 
cu organizațiile comuniste, revoluționare, 
democratice și progresiste ale tineretului 
de pretutindeni, cu organizații de tineret 
de cele mai diferite orientări politice și i- 
deologice, situînd cu consecvență, la baza 
acestor relații, principiile respectării ega
lității în drepturi, neimixtiunii, autonomiei 
și dreptului fiecărei organizații de a-și 
hotărî în mod independent obiectivele și 
modalitățile sale de acțiune.

U.T.C. va acționa și în viitor în mod con
secvent pentru a contribui la reflectarea în 
orientarea și programul Federației Mon
diale a Tineretului Democrat a probleme
lor specifice tineretului, a transformărilor 
din zilele noastre, pentru lărgirea rînduri- 
lor și amplificarea legăturilor sale cu alte 
organizații internaționale și regionale de 
tineret. In același spirit, Asociația Tinere
tului și Studenților din România pentru Na
țiunile Unite, care a devenit recent mem
bră a Mișcării Internaționale a Tineretului 
și Studenților pentru Națiunile Unite, va 
milita pentru realizarea programului de ac
țiune al acestei organizații, — pîrghie de 
legătură între tinerii din diverse țări și 
Organizația Națiunilor Unite. Avînd în ve
dere cerințele întăririi unității de acțiune a 
tinerei generații, U.T.C. va extinde, pe mai 
departe, colaborarea și cu alte organizații 
internaționale și regionale de tineret

Tineretul, ca și Întregul nostru popor, sus
ține poziția consecventă a României pri
vind necesitatea creșterii rolului O.N.U. în 
viata internațională, în soluționarea pro
blemelor vitale ale lumii contemporane. 
Este o adevărată mîndrie pentru noi, că, în 
contextul preocupărilor și inițiativelor con
structive ale țării noastre la Organizația Na
țiunilor Unite, un loc de seamă revine pro
punerilor privind tînăra generație, promo
vării în rîndul tineretului a ideilor păcii, 
respectului reciproc și colaborării între po
poare, participării sale la dezvoltarea so
cială și națională, creșterii aportului tine
rei generații la progresul societății con
temporane. La rîndul său, U.T.C. contribuie 
la dezvoltarea cooperării dintre Națiunile 
Unite și mișcarea internațională de tineret, 
în vederea îmbunătățirii căilor de comu
nicație dintre O.N.U. și tineret, U.T.C. mi
litează pentru proclamarea unui An Inter
național al Tineretului, elaborarea unei 
Carte a tinerei generații, pentru organiza
rea periodică a unei Conferințe mondiale 
a tineretului — cu participarea reprezentan
ților tuturor organizațiilor interesate, indi
ferent de orientările lor politice și ideolo
gice —- care să dea expresie opțiunilor co
mune ale tinerei generații, hotărîrii sale de 
a contribui la triumful aspirațiilor nobile 
ale omenirii, făurirea unei lumi mai bune 
și mai drepte, a colaborării și păcii între 
popoare.

Stimați tovarăși.
Analiza activității organizației noastre 

revoluționare relevă că, în condițiile pro
fundelor transformări ce s-au produs în 
întreaga viață social-politică a patriei, 
U.T.C. a cunoscut un proces de înnnoire, 
caracterizat prin creșterea atribuțiilor și 
competențelor sale, prin îmbogățirea vieții 
de organizație, perfecționarea structurii 
sale și a formelor de muncă. Rezultatele 
obținute in munca de educare comunistă, 
revoluționară a tineretului se datoresc, în 
primul rînd, conducerii și îndrumării per
manente a organelor și organizațiilor U.T.C. 
de către partid, de la nivelul Comitetului 
nostru Central și pînă la organizațiile 
U.T.C. din unitățile economice, de învăță- 
mînt, știință și cultură. O însemnătate ex
cepțională pentru întreaga muncă a orga
nizațiilor noastre au avut-o întîlnirile pe
riodice de lucru ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu Biroul C.C. al U.T.C. și Bi
roul C.E. al Consiliului U.A.S.C.R., care 
au constituit tot atîtea prilejuri de 
profundă analiză a preocupărilor noas
tre, în spiritul înaltei exigențe ce ca
racterizează activitatea secretarului gene
ral al partidului, adevărate lecții de condu
cere politică, de responsabilitate comunistă, 
imbolduri la intensificarea eforturilor de 
gîndire și acțiune pentru realizarea sarci
nilor ce ne revin în formarea și educarea 
tinerei generații.

îndeplinirea rolului și atribuțiilor cres- 
cînde ce revin organelor și organizațiilor 
U.T.C. din hotărîrile istorice ale Congresu
lui al XI-lea al partidului impune intensi
ficarea eforturilor pentru înlăturarea defi
ciențelor ce se manifestă în munca U.T.C., 
îmbunătățirea continuă a formelor și me
todelor de activitate, întărirea spiritului cri
tic și autocritic, la toate nivelurile, pro
movarea cu consecvență a noului autentic, 
revoluționar, astfel ca fiecare organizație 
să devină un colectiv militant, combativ, 
capabil să mobilizeze toți tinerii la înfăp
tuirea exemplară a îndatoririlor ce le au 
față de societate. Desfășurate în acest spi
rit, sub semnul responsabilității și exigen
ței, adunările și conferințele de dări de 
seamă și alegeri care au premers Congre
sului nostru au prilejuit o amplă analiză a 
activității organelor și organizațiilor U.T.C., 
relevarea succeselor dar și a lipsurilor și 
deficiențelor din munca politico-educativă, 
stabilirea obiectivelor și sarcinilor concrete 
de viitor.

La cel de-al X-lea Congres, organizația 
tineretului revoluționar din patria noastră 
cuprinde aproape 3 000 000 de membri, cu 
600 000 mai mult decît la Congresul prece
dent, ceea ce exprimă o creștere a influen
ței sale în rîndul tineretului, a capacității 
de creștere a influenței sale în rîndul ti
neretului, a capacității de cuprindere a tu
turor categoriilor de tineri — muncitori, 
țărani, elevi și studenți, ingineri, cercetă
tori, tehnicieni, intelectuali și militari — 
de mobilizare a lor la traducerea în viață 
a sarcinilor stabilite de partid.

în condițiile specifice viitoarei etape a 
dezvoltării societății noastre, ale creșterii 
rolului organizației noastre revoluționare în 
formarea comunistă a tineretului, se im
pune cuprinderea în rîndurile U.T.C. a 
marii majorități a tineretului. Pornind de 
la aceste cerințe, trebuie să crească preo
cuparea. răspunderea și exigența organelor 
și organizațiilor U.T.C. pentru pregătirea 
și educarea noilor membri ai organizației, 
pentru calitatea de utecist.

Deși în ultimii ani s-a lărgit continuu ca
drul democratic al vieții de organizație, 
creîndu-se noi posibilități de participare e- 
fectivă a uteciștilor la activitatea organiza
ției din care fac parte, nu s-a reușit însă 
să se îndeplinească integral sarcina ca 
U.T.C. să devină o organizație în care tine
rii să se simtă „ca la ei acasă". în multe 
organizații ale U.T.C. se mențin tendințe 
de formalism, se organizează o seamă de 
acțiuni plate, neinteresante, stabilite fără 
consultarea largă a tinerilor. Intervenind 
cu hotărîre la toate nivelurile, pentru li
chidarea spiritului birocratic, pentru elimi
narea excesului de ședințe, este necesar să 
intensificăm preocupările organelor și or
ganizațiilor U.T.C. în direcția întăririi le
găturii permanente cu tinerii, cunoașterii 
reale și satisfacerii cerințelor specifice, le
gitime ale acestora. Acționînd împotriva 
modului schematic, simplist în care sînt 
concepute și organizate adunările generale 
în unele dintre organizațiile U.T.C., pen
tru îndeplinirea integrală a rolului acestui 
important forum al uteciștilor, trebuie să 
acordăm o atenție deosebită creșterii, in 
general, a răspunderii pentru conținutul, 
formele de desfășurare și eficiența tuturor 
acțiunilor politico-educative, astfel ca a- 
cestea să asigure participarea activă a ute
ciștilor la dezbaterea problemelor politice, 
educative, ale muncii și vieții lor, să-i an
gajeze plenar la traducerea în viață a ho- 
tărîrilor stabilite.

Fiecare organizație U.T.C. trebuie să de
vină o adevărată școală a conducerii poli
tice în care tinerii să decidă și să acțio
neze în direcția înfăptuirii sarcinilor ce le 
revin, să asigure ei înșiși soluționarea în 
forme adecvate a multiplelor probleme pe 
care le ridică munca, viața, pregătirea și 
organizarea timpului lor liber. Principalul 
criteriu de apreciere a eficienței activității 
politico-educative a organelor și organiza
țiilor U.T.C. trebuie să-1 constituie modul 
de integrare a fiecărui tînăr în efortul de 
muncă al întregului popor. Din acest punct 
de vedere, este necesar să accentuăm mai 
mult rolul politic, formativ și educativ al 
sarcinii de organizație, prin care organiza
țiile U.T.C. pot cuprinde în activitatea con
cretă, responsabilă, pe toți membrii lor, pe 
toții tinerii. Sub conducerea organizațiilor 
de partid, uteciștii trebuie să se manifeste 
mai activ, ca adevărate nuclee de inițiativă 
și acțiune, în toate colectivele de tineri — 
ia locurile de muncă, în activitatea extra- 
profesională și extra-școlară.

O sarcină de cea mai mare răspundere, 
menită să ducă la manifestarea eu mai mul
tă putere a spiritului revoluționar în cadrul 
organizației noastre, a constituit-o, pe baza 
indicațiilor conducerii partidului, personal 
ale secretarului general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, creșterea rolului tineretului 
muncitoresc în ansamblul activității U.T.C. 
Raportăm azi Congresului că, practic, cele 
mai multe din activitățile inițiate în rîndul 
sau cu sprijinul tineretului muncitoresc, au 
avut drept urmare întronarea tot mai largă 
a unui spirit de acțiune și disciplină în 
organizațiile U.T.C., creșterea coeziunii, a 
unității dintre diferitele categorii de tineri. 
Fără îndoială că, și în viitor, trebuie să 
situăm pe primul plan al întregii noastre 
activități tineretul muncitoresc, promova
rea spiritului revoluționar în toate dome
niile de activitate.

O necesitate imperioasă pentru creșterea 
calitativă a întregii munci a U.T.C. o con
stituie îmbunătățirea permanentă, perfec

ționarea consecventă a stilului de muncă 
la toate nivelurile, de la Comitetul Cen
tral pînă la verigile de bază ale organiza
ției. Multe din neajunsurile manifestate se 
datoresc metodelor neadecvate, ineficiente, 
stilului de muncă defectuos al unor organe 
și cadre ale organizației noastre. O dată mai 
mult rezultă necesitatea ca spiritul profund 
științific al politicii partidului nostru, sti
lul viu, creator, revoluționar, promovat cu 
înaltă principialitate de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
să devină practică neabătută pentru orga
nele și organizațiile noastre, pentru toate 
cadrele U.T.C. Acționînd cu toată hotărî- 
rea pentru lichidarea neajunsurilor. Comi
tetul Central, comitetele județene, munici
pale, orășenești și comunale ale UT.C. vor 

. trebui să urmărească cu fermitate perfec
ționarea continuă a stilului de muncă, să 
accentueze caracterul lui dinamic, tineresc, 
accesibil, să îmbunătățească munca de în
drumare și control, asigurînd prezența ne
mijlocită, permanentă a întregului activ al 
organizației noastre în rîndul tinerilor.

în aceste direcții, trebuie să-și orienteze 
activitatea și consiliile pe categorii de ti
neri. Abordind fenomenele și problemele 
specifice categoriilor de tineri prin prisma 
necesității de a întări continuu unitatea 
moral-politică a generației tinere, aceste 
consilii trebuie să contribuie mai mult, pe 
baza cunoașterii temeinice a realității, la 
fundamentarea și realizarea hotărîrilor or
ganelor U.T.C. în lumina preocupărilor con
ducerii partidului privind creșterea rolului 
și afirmarea energiei și potențialului crea
tor al femeilor în întreaga viață politică șl 
economică, se impune ca experiența do- 
bîndită în ultima perioadă privind intensi
ficarea activității U.T.C. în rîndul tinere
lor fete să fie adîncită și dezvoltată prin 
multiplicarea acțiunilor de formare pro
fesională, educație și integrare socială, de 
soluționare a problemelor lor specifice de 
muncă și viață prin promovarea largă a fe
telor în organele alese ale U.T.C. Organele 
și organizațiile U.T.C. vor trebui să diver
sifice formele lor de activitate in raport cu 
virsta tinerilor, să promoveze, în special 
pentru adolescenți, genuri de activități edu
cative, atractive, care să răspundă spiri
tului de emulație și sensibilității proprii 
vîrstei tinere, să folosească pe scară largă 
ceremonialurile, însemnele, distincțiile.

Experiența demonstrează că in întreaga 
activitate politico-educativă in rîndul tine
retului, centrul de greutate trebuie să-1 
constituie organizațiile U.T.C. de la nivelul 
secțiilor, atelierelor, echipelor, brigăzilor, 
claselor și anilor de studiu. Or, tocmai la 
acest nivel se constată încă mari neajun
suri, existența unor organizații insuficient 
consolidate, care nu-și îndeplinesc integral 
sarcinile ce le revin. Iată de ce, începînd 
cu Comitetul Central, comitetele județene, 
municipale, orășenești și comunale ale 
U.T.C., avem datoria să asigurăm îmbună
tățirea radicală a întregii activități politice 
desfășurate la verigile de bază, întărirea 
continuă a potențialului combativ, revolu
ționar, să sprijinim în mod concret efor
turile și acțiunile acestora, avînd drept scop 
cuprinderea tuturor tinerilor la activități 
de muncă, la îndeplinirea sarcinilor econo
mice și profesionale, la viața de organiza
ție. De o mare însemnătate pentru impri
marea unui caracter concret, eficient între
gii activități este întărirea muncii politice 
de la om la om, extinderea sferei de preo
cupări, îmbogățirea mijloacelor de acțiune, 
pentru a răspunde efectiv preocupărilor, 
aspirațiilor și preferințelor tinerilor.

Acționînd în spiritul indicațiilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu, Comitetul nostru 
Central a organizat un sistem unitar de 
pregătire politico-ideologică a cadrelor. în 
ultimii ani, un număr important de activiști 
ai U.T.C. au urmat cursurile Academiei 
„Ștefan Gheorghiu" și ale școlilor interju- 
dețene de partid. Ținînd se^ma de lipsurile 
ce se manifestă totuși în acest domeniu, 
C.C. al U.T.C., comitetele județene, muni
cipale și orășenești ale U.T.C. trebuie să-și 
intensifice preocuparea pentru perfecționa
rea pregătirii politico-ideologice și meto
dice a cadrelor. Vor fi extinse acele for
me de instruire care și-au dovedit eficiența 
practică și anume școlile serale, taberele 
și alte forme de instruire pentru activul 
U.T.C., pentru propagandiști, lectori, meto- 
diști etc. Va trebui să întărim. în continua
re, la toate nivelurile, rolul activului ob
ștesc, să milităm cu toată răspunderea pen
tru promovarea în organele U.T.C. a unor 
cadre tinere, să îmbinăm entuziasmul și e- 
nergia acestora cu maturitatea și expe
riența celor care au o activitate mai înde
lungată în organele U.T.C., să manifestăm 
o tot mai mare grijă pentru selecția și pre
gătirea cadrelor, urmărind creșterea expe
rienței lor, formarea politică și verificarea 
în activitatea practică, astfel ca toate ca
drele U.T.C. să constituie pentru tineri a- 
devărate exemple de muncă și viață.

Un titlu de înaltă cinste pentru U.T.C. îl 
constituie atribuția — consacrată prin Sta
tutul P.C.R. - de a pregăti și recomanda 
pe cei mai buni tineri să devină membri 
de partid. Organizației noastre, principală 
rezervă a partidului, îi revin mari răspun
deri pe linia pregătirii tinerilor pentru a 
dobîndl calitatea de comunist. în prezent, 
din totalul uteciștilor, peste 435 000 sînt 
membri de partid, în perioada de la Con
gresul precedent fiind pregătiți și reco
mandați pentru a fi primiți în rîndurile 
membrilor de partid peste 260 000 uteciști. 
Organizațiile noastre trebuie să-și intensi
fice preocupările destinate formării viito
rilor comuniști, să manifeste, în toate ca
zurile, o răspundere sporită la eliberarea 
recomandărilor pentru primirea în partid.

în amplul proces al perfecționării vieții 
sociale, al adîncirii democrației socialiste 
și asigurării unui cadru organizat pentru 
participarea conștientă și activă a maselor 
de oameni ai muncii la conducerea societății 
a însemnătate deosebită o au măsurile 
adoptate de partid pentru instituționaliza- 
rea formelor de participare a tineretului la 
decizie, pentru promovarea cu consecvență 
a tinerilor în întreaga viață socială. Parti
ciparea tinerilor, a cadrelor U.T.C. la acti
vitatea organelor de partid și de stat, re
prezentarea organizațiilor noastre în F.U.S., 
In organele de conducere la diferite niveluri 
— pîrghii importante ale educării politice 
și dezvoltării spiritului militant — consti
tuie o adevărată școală a angajării social- 
politice a tineretului. Comitetul nostru 
Central va trebui să inițieze un sistem pro
priu de informare șî pregătire sistematică 
a reprezentanților U.T.C. în comitetele oa
menilor muncii, în consiliile de conducere 
din unitățile agricole, în consiliile profe
sorale, pentru a asigura prezența lor mai 
activă, dezvoltarea capacității de a aborda 
competent problemele esențiale ale unită
ților respective, de a promova punctele de 
vedere judicioase ale tinerilor, oferind so
luții concrete și participînd efectiv la a- 
plicarea lor.

în perioada dintre cele două congrese, 
Comitetul Central a depus eforturi susținu
te pentru a-și exercita mandatul încredin
țat, de a înfăptui indicațiile și orientările 
conducerii partidului, de a întări activita
tea politico-educativă în rîndul tineretului, 
de a contribui la organizarea și desfășura
rea muncii de educare comunistă, revolu
ționară a tinerei generații. Analizînd cu 
regularitate principalele domenii ale acti
vității U.T.C., modul în care s-a acționat 
pentru realizarea hotărîrilor de partid, a 
indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu 
date cu prilejul întîlnirilor cu conducerile 
U.T.C. și U.A.S.C.R., Comitetul Central. Bi
roul, Secretariatul au acționat pentru înlă
turarea deficiențelor din munca de educa
ție comunistă a tineretului.

Desigur, tovarăși, partidul nostru, condu
cerea sa, întreaga societate apreciază po
zitiv tînăra generație, munca Uniunii Tine
retului Comunist. Aceasta nu înseamnă 
însă că am reușit să dăm viață. în cele 
mai bune condiții, tuturor sarcinilor care 
revin organizației noastre revoluționare. 
Acum, cînd pășim într-o nouă etapă și 
este necesar să tragem toate învățămintele 
și concluziile ce se impun pentru activita
tea de viitor, trebuie arătat, în spiritul exi
genței comuniste, că nu am acționat su
ficient de operativ și cu toată hotărirea 
față de o serie de aspecte negative exis
tente in comportarea unor tineri, inclusiv 

în ce privește munca lor, înfăptuirea res
ponsabilă a îndatoririlor sociale. In activi
tatea Comitetului Central, a Biroului și Se
cretariatului s-au manifestat o seamă de 
deficiențe în organizarea și desfășurarea 
muncii de îndrumare și control, în înfăp
tuirea cu maximă exigență a sarcinilor în
credințate. Nu s-a urmărit cu suficientă 
perseverență aplicarea întocmai a tuturor 
măsurilor stabilite în legătură cu munca de 
educație a tiperetului, o seamă dintre ele 
oprindu-se la nivelul organelor județene, 
municipale, orășenești și comunale ale 
U.T.C., fără a ajunge la activul de bază al 
U.T.C., la tineri. Deși Comitetul Central 
s-a preocupat de îndrumarea, sprijinirea șl 
îmbunătățirea muncii organizațiilor U.T.C. 
din județe, nu s-a reușit să se desprindă, 
în toate cazurile, cele mai adecvate con
cluzii, să se stabilească măsuri eficiente, 
ferme pentru înlăturarea neajunsurilor con
statate. La aceasta a contribuit și faptul 
că unii membri ai Biroului și Comitetului 
Central nu și-au făcut pe deplin datoria, 
aducînd o contribuție scăzută la dezbaterea 
problemelor, la adoptarea celor mai bune 
soluții, la traducerea consecventă în viață 
a hotărîrilor, la eforturile de perfecționare 
continuă a muncii de educare revoluționară 
a întregului tineret. Noul Comitet Central 
care va fi ales, Biroul, Secretariatul vor 
trebui ca, în spiritul indicațiilor conducerii 
partidului, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
să manifeste mai multă hotărîre, spirit di
namic și exigență, să promoveze ferm cri
tica și autocritica, combativitatea și intran
sigența revoluționară față de lipsuri, să ri
dice la un nivel superior întreaga activita
te, pentru înfăptuirea obiectivului funda
mental al organizației noastre revoluționare 
— educarea comunistă a tinerei generații.

Tovarăși,
Pe baza experienței acumulate de Ia ul

timul Congres se poate aprecia că actuale
le prevederi ale Statutului U.T.C. sînt co
respunzătoare și satisfac cerințele muncii 
politico-educative a organizației noastre. 
Ținînd insă seama de orientările cuprinse 
în Programul partidului, de hotărîrile Con
gresului al XI-lea al P.C.R., de indicațiile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, propunem 
Congresului să se aducă unele completări, 
astfel incit Statutul să reflecte corespun
zător noile exigențe ce decurg pentru 
munca organizațiilor și pentru membrii 
U.T.C. din cerințele actuale și de perspec
tivă ale dezvoltării societății noastre socia
liste.

Statutul U.T.C. trebuie să consacre ldeea 
fundamentală că Întreaga activitate a U.T.C. 
are ca obiectiv central însușirea și aplica
rea fermă, de către întregul tineret, a Co
dului principiilor și normelor muncii și vie
ții comuniștilor, ale eticii și echității socia
liste, participarea sa activă la înfăptuirea 
politicii și Programului P.C.R. Se formu
lează. într-un capitol distinct, sarcinile or
ganizațiilor U.T.C. pentru organizarea și 
desfășurarea întregii activități a uteciști
lor, în spiritul Codului, iar la capitolul „în
datoriri", răspunderile corespunzătoare ce 
revin uteciștilor, ca reflectare a necesității 
de a se trece cu toată hotărirea la respec
tarea și îndeplinirea întocmai, de către fie
care tînăr, a tuturor răspunderilor moral- 
politice ce-i revin în societatea noastră so
cialistă.

Pentru întărirea valorii și semnificației 
politice a intrării tinerilor în UT.C. se pro
pune semnarea de către fiecare tînăr, la 
primirea în organizație, a angajamentului 
solemn de utecist. Profund și vibrant mo
ment politic, angajamentul solemn este me
nit să exprime adeziunea totală a tînărului 
la cauza partidului, hotărirea sa de a-și 
consacra toate forțele progresului patriei 
socialiste.

Ca formă de stimulare, se propune ca 
pionierii care obțin rezultate deosebite, să 
poată fi primiți în UT.C., cu recomandarea 
detașamentului de pionieri, începînd de la 
vîrsta de 13 ani, urmînd să-și desfășoare 
in continuare activitatea în organizația pio
nierilor pînă la împlinirea vîrstei de 14 ani.

In corelație cu obligațiile uteciștilor, și 
ca expresie a dezvoltării democratismului 
socialist, a participării tot mai active a u- 
teciștilor Ia întreaga viață economică și so
cial-politică, se propune completarea pre
vederilor actuale privind drepturile mem
brilor cu dreptul de a fi desemnați pentru 
a reprezenta organizațiile U.T.C. în diverse 
organe colective de conducere.

Consacrîndu-se unele îmbunătățiri aduse 
structurii organizațiilor U.T.C., se propune 
și concretizarea unor prevederi existente 
în legătură cu atribuțiile adunărilor și con
ferințelor de dări de seamă și alegeri.

Necesitatea de a asigura ca din organele 
de conducere ale U.T.C. să facă parte cei 
mai buni tineri, impune introducerea in 
Statut a principalelor criterii pe care tre
buie să le îndeplinească candidații pentru 
aceste organe.

înscriindu-se pe linia necesității de a a- 
sigura continuitatea procesului de educare 
politică, revoluționară, prin muncă și pen
tru muncă a pionierilor și uteciștilor, U.T.C. 
va trebui să-și sporească preocupările în 
vederea valorificării experienței de pînă 
acum, în dezvoltarea colaborării cu Organi
zația pionierilor punînd un accent deosebit 
pe participarea organizațiilor și a cadrelor 
U.T.C. la activitatea pionierească, pe de
semnarea instructorilor-uteciști ca ajutori 
ai comandanților-instructori. în acest spirit 
se propune completarea actualelor preve
deri statutare.

In cadrul completărilor la Statut, propu
nem Congresului evidențierea obiectivelor 
activității internaționale a U.T.C. pe baza 
analizelor și aprecierilor cuprinse în Ra
portul tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Congresul al XI-lea al partidului, cu pri
vire la fenomenele și evenimentele inter
naționale, la direcțiile și principiile politi
cii externe a României socialiste.

Completarea și îmbunătățirea unor pre
vederi ale Statutului UT.C., corespunzător 
acestor propuneri, sînt de natură să con
tribuie la adincirea procesului de perfec
ționare a întregii munci politico-educative 
desfășurate de U.T.C., să întărească rolul 
său în educarea comunistă, revoluționară a 
tineretului. Fără îndoială că delegații sînt 
chemați să-și spună cuvîntul asupra aces
tor propuneri, să contribuie activ cu su
gestii și observații pentru cît mai buna re
flectare a obiectivelor și sarcinilor noastre 
în Statutul U.T.C. — legea de bază a or
ganizației revoluționare a tineretului din 
patria noastră.

Tovarăși,
Societatea comunistă va fi așa cum vor fi 

oamenii pe care ii crește și îi dăltuiește 
astăzi partidul, societatea noastră. Iată de 
ce, efortul educativ al tuturor factorilor 
pentru formarea profilului moral-politic 
comunist al tineretului — purtător uman al 
viitorului — are o deosebită importanță In 
înfăptuirea Programului partidului. Uniunii 
Tineretului Comunist îi revine, în concepția 
partidului nostru, înalta responsabilitate 
politică de a contribui activ la asigurarea 
permanenței spiritului revoluționar din ge
nerație în generație, de a face totul pentru 
ca tinerii să înțeleagă că viitorul va fi ex
presia maturității depline a generațiilor ti
nere ale prezentului, că pregătirea acestui 
viitor trece prin eforturi și sacrificii, prin 
muncă neprecupețită închinată partidului și 
poporului.

De la tribuna forumului politic al tinerei 
generații, exprimăm angajamentul fierbinte 
al întregului tineret de a-și călăuzi munca, 
viața și visurile în spiritul chemărilor a- 
dresate cu generoasă încredere și părin
tească dragoste, de cel mai tînăr dintre noi, 
de cel mai iubit fiu al națiunii, ctitor de 
conștiință comunistă — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu —, de numele căruia se leagă 
marile izbînzi ale porului, prestigiul și dem
nitatea de azi și de miine ale României 
socialiste. Legămîntul nostru solemn este 
să ne consacrăm întreaga viață fericirii po
porului, Înfăptuirii idealurilor nobile ale 
comunismului, de a fi promotorii și făuri
torii celei mai drepte și umane societăți-» 
societatea comunistă.
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RAPORTUL
Consiliului U.A.S.C.R. cu privire la activitatea 
desfășurată între Conferința a IX-a și Conferința 
a X-a și sarcinile ce revin Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România în vederea 
participării active a tineretului universitar la 
înfăptuirea hotărîrilor Congresului al Xl-lea 

al Partidului Comunist Român

prezentat de tovarășul Constantin Boștinâ

Participanții la Conferința 
noastră, întreaga studențime a 
patriei se află sub profunda im
presie produsă de mobilizatoarea 
cuvîntare rostită de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Ședința 
festivă de deschidere a Congre
sului al X-lea al U.T^C., Con
ferinței a X-a a U.A.S.C.R. și 
celei de a IlI-a Conferințe Na
ționale a Organizației Pionieri
lor. Vibranta cuvîntare a jalonat 
cu clarviziune direcțiile fun
damentale ale pregătirii pentru 
muncă și viață, ale educării co
muniste a tineretului, imprimînd 
lucrărilor forumului tinerei ge
nerații, prin aprecierile, prin în
demnurile și indicațiile date, 
dimensiunile unui eveniment 
major, spiritul unei analize po
litice lucide și angajate, de 
natură să contribuie la spo
rirea rolului tineretului, al 
organizațiilor sale revoluționare 
în înfăptuirea politicii partidu
lui, a Programului de făurire a 
societății socialist? multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei .spre comunism, a celorlalte 
documente adoptate de Congre
sul al Xl-lea al P.C.R.

Expresie grăitoare a concep
ției partidului nostru cu privire 
la problemele formării tine
retului, cuvintarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
pus, încă o dată, în evidență în
crederea partidului în capacita
tea tinerei generații de a-și în
deplini sarcinile de mare res
ponsabilitate care îi revin, de 
a-și mobiliza toate forțele pen
tru a participa, cu și mai multă 
vigoare, la progresul multilate
ral al țării. în spiritul de puter
nică responsabilitate politică ce a 
caracterizat lucrările din prima 
zi a Congresului U.T.C., asocia
țiile studenților comuniști își 
fac o datorie de onoare dînd ex
presie angajamentului unanim 
al studenților țării de a se in
tegra plenar eforturilor tinerei 
generații, pentru înfăptuirea in
dicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Ședința 
festivă de deschidere, hotărîrii 
ferme de a acționa neabătut 
pentru a transpune în viață po
litica internă și externă a parti
dului șî statului nostru.

în continuare Raportul re
levă că înfăptuirea obiective
lor stabilite de Programul P.C.R. 
privind dezvoltarea economico- 
socială în ritm susținut a țării, 
caracterizată prin aplicarea ce
lor mai înaintate cuceriri ale 
științei și tehnicii, presupune 
pregătirea temeinică a forței de 
muncă, creșterea eficienței so
ciale a învățămîntului, partici
parea activă a intelectualității, 
împreună cu clasa muncitoare, 
cu întregul popor la realizarea 
politicii partidului și statului 
nostru, arătind că școala noaștra 
superioară cunoaște în ultima 
perioadă prefaceri importante în 
direcția ridicării sale la nivelul 
imperativelor dezvoltării econo
mice și sociale a patriei. întreg 
acest proces, strîns legat de ac
tivitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de contribuția sa ho- 
tărîtoare la stabilirea orientă
rilor privind conținutul și orga
nizarea școlii românești, la a- 
doptarea soluțiilor de integrare 
pe măsura exigențelor progre
sului rapid al economiei, știin
ței și culturii, care au imprimat 
învățămîntului de toate gradele 
spiritul nou, revoluționar, ca
racteristic întregii noastre socie
tăți. trebuie să constituie, m 
continuare, obiectivul princi
pal al asociațiilor studenți
lor comuniști, împreună cu fac
torii de învățămînt. sub condu
cerea organelor și organizațiilor 
de partid. Prezentînd ansamblul 
realizărilor pe calea dezvoltării 
școlii superioare, a bazei sale 
materiale. Raportul dă glas sim- 
țămintelor de profundă gratitu
dine și recunoștință ale delega- 
ților la cea de-a X-a Conferin
ță a U.A.S.C.R., în numele în
tregii studențimi a patriei, adre- 
sînd partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, vii mulțu
miri, exprimînd, totodată, an
gajamentul lor solemn de a mun
ci fără preget, de a răspunde 
prin fapte încrederii pe care 
le-o acordă clasa muncitoare, 
întregul popor.

Luind în dezbatere proble
mele educației prin muncă și 
pentru muncă a tineretului u- 
niversitar al țării, Raportul, 
pornind de la aprecierile secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, po
trivit cărora tot ceea ce s-a 
realizat și se realizează în so
cietate este rezultatul muncii, 
subliniază că asociațiile studen
ților comuniști au situat în cen
trul întregii lor activități edu
carea prin muncă și pentru 
muncă a itudenților. Expresie 

a dezvoltării responsabilității 
față de pregătire, în perioada 
analizată a crescut numărul stu
denților promovați după primele 
două sesiuni de examene, înre- 
gistrîndu-se, totodată, pe an
samblu, creșteri semnificative în 
privința ponderii celor cu medii 
bune și foarte bune.

Este evident însă, că în con
dițiile integrării, aprecierea 
pregătirii profesionale a tinere
tului universitar nu se mai 
poate face exclusiv pe baza ca
lificativelor obținute în peri
oada studiilor. Calitatea pre
gătirii dobîndite pe băncile 
facultății se verifică la locu
rile de muncă, în activitatea 
ulterioară, ca specialiști cu 
responsabilități concrete în 
cadrul proceselor de producție, 
în toate domeniile vieții eco
nomice și sociale. In acest sens, 
raportînd rezultatele obținute la 
sarcinile ce revin viitorilor 
specialiști, analizînd cu exi
gență problemele formării pen
tru muncă și viață a studenți
lor, în spiritul indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu 
date la întîlnirea cu Biroul Co
mitetului Central al U.T.C. și 
Biroul Comitetului Executiv 
al Consiliului U.A.S.C.R., se 
evidențiază că în pregăti
rea profesională persistă încă 
serioase neajunsuri. Se men
ține ridicat numărul studen
ților care se pregătesc în asalt, 
manifestă tendințe de chiul 
și delăsare, de sustragere de la 
îndeplinirea obligațiilor yuni
versitare, dezinteres față de 
învățătură, față de pregătirea 
teoretică și munca productivă, 
un număr încă mare de stu- 
denți repetă anul, au o pregă
tire mediocră, abordează cu 
slabă responsabilitate, cu super
ficialitate problemele formării 
profesionale, nesocotesc obli
gațiile față de societate. Ase
menea situații se explică prin 
opinia colectivă slabă, comba
tivitatea redusă la nivelul gru
pelor și anilor de studiu față 
de cei care nu învață, prin efi
ciența scăzută a activității po
litico-educative desfășurate de 
unele dintre asociațiile stu
denților comuniști.

Acționînd în spiritul exigen
țelor ce decurg din prevede
rile Codului moral al comu
niștilor, din indicațiile se
cretarului general, înțelegînd 
că supremul criteriu de apre
ciere a activității fiecărui mem
bru al organizației revoluționa
re a tineretului universitar, a 
fiecărei asociații este dat de re
zultatele concrete ale muncii, 
asociațiile studenților comuniști 
au datoria să promoveze cu 
mai multă hotărire atitudinea 
înaintată față de pregătire, față 
de muncă, spiritul critic, des
chis, realizînd, cu deosebire la 
nivelul grupelor și anilor de 
studiu, analize, stabilind măsuri 
concrete, eficiente cu privire la 
activitatea fiecărui student, 
dezvoltind responsabilitatea per
sonală și exigența colectivă fa
ță de studiu. In vederea creș
terii spiritului de emulație 
creatoare, de afirmare în mun
că se impune extinderea con
cursurilor profesional-științifi- 
ce între anii și grupele de stu
diu, pe profile de învățămînt, 
situarea în centrul activității 
profesionale la toate nivelele 
a întrecerii „Fiecare asociație 
a studenților comuniști — co
lectiv de educare prin muncă 
și pentru muncă a studenților 
parte integrantă a întrecerii 
„Tineretul — factor activ în rea
lizarea cincinalului revoluției 
tehnico-științifice“.

O componentă esențială a in
tegrării, a educării prin muncă 
și pentru muncă o constituie 
activitatea practică a studenți
lor, menită să asigure premise
le adaptării rapide și eficiente 
a viitorilor specialiști la exi
gențele producției, ale activită
ții social-politice și culturale, 
în perioada care a trecut de la 
Conferința a IX-a, pe baza ori
entărilor date de conducerea 
partidului, practica productivă 
a înregistrat o serie de îmbu
nătățiri, atît în planul conți
nutului, cît și al organizării sa
le, s-a dezvoltat atitudinea 
studenților față de muncă. Cu 
toate acestea, legătura practi
cii cu profilul de pregătire a 
studenților, nivelul de calificare 
solicitat pentru această acti
vitate nu corespund, în toate 
cazurile, exigențelor formarii 
specialistului cu temeinică pre
gătire practică și teoretică.

Raportul subliniază necesita
tea ca organizațiile studențești, 
sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid, să acțio

neze cu mai multă hotărîre pen
tru creșterea răspunderii stu
denților față de activitatea 
practică, pentru îmbunătățirea 
continuă a conținutului și or
ganizării acestei activități, pen
tru implicarea mai susținută ă 
fiecărui student cu sarcini con
crete de muncă, în producție, 
în activitatea de autodotare, 
organizare și conducere în ca
drul unităților productive.

Modernizarea învățămîntului 
superior implică în mod nece
sar dezvoltarea tot mai accen
tuată a cercetării științifice, e- 
lement de importanță deosebită 
în formarea cadrelor de spe
cialiști cu înaltă calificare, pro
motori înflăcărați ai noului în 
gindirea științifică, la înălțimea 
exigențelor viitorului cincinal 
— cincinalul revoluției tehnico- 
științifice, capabili să asigure 
ridicarea gradului de tehnici
tate al produselor românești, 
sporirea prestigiului științei și 
culturii noastre naționale.

In ultima perioadă, ca urmare 
a activității susținute desfă
șurate de asociațiile studenți
lor comuniști, în strînsă le
gătură cu organele de învăță
mînt, activitatea de cercetare 
științifică studențească s-a îm
bunătățit atît în plan cantita
tiv, cît și calitativ.

Raportarea activității știin
țifice studențești la perspec
tiva noilor condiții generate 
de procesul de integrare, a e- 
xigențelor cincinalului revolu
ției tehnico-științifice eviden
țiază necesitatea unei trans
formări radicale în preocupă
rile asociațiilor studenților co
muniști, ale factorilor. de în
vățămînt cu privire la cuprin
derea, participarea studenților 
și eficiența activității lor ști
ințifice. în această etapă nu se 
poate concepe nici măcar un 
singur student care să nu aibă 
obligații de cercetare științi
fică prin însuși specificul pro
cesului de învățămînt, cer
cetare care să ducă la reali
zarea de aparatură modernă, 
de utilaje complexe, prototipuri, 
la rezolvarea unor probleme 
concrete ale procesului de pro
ducție. Tematica lucrărilor de 
diplomă, manifestările știin
țifice naționale ale studenți
lor trebuie să fie orientate in 
direcția abordării unor teme 
de importanță prioritară pen
tru economia noastră, concen- 
trînd eforturile în a propune 
soluții eficiente cu privire la 
procese tehnologice, perspective 
noi asupra unor aspecte actuale 
ale dinamicii vieții sociale și 
politice astfel încît cercetarea 
științifică studențească să de
vină o componentă activă a 
mișcării științifico-tehnice ro
mânești. ,

Așa cum rezultă cu claritate 
din hotărîrile de partid, inte
grarea învățămîntului cu cer
cetarea și producția constituie 
un proces complex, dinamic, a 
cărui realizare presupune ana
lize periodice, cunoașterea 
permanentă a stadiului de în
deplinire a obiectivelor sale, în 
care nici una dintre soluțiile 
concrete adoptate nu poate fi 
considerată definitivă. Expe
riența arată că, în unele pro
file de învățămînt, deși au 
fost adoptate măsuri concrete 
pentru integrare apar unele as
pecte care influențează negativ 
desfășurarea normală a proce
sului instructiv-educativ.

Pentru adîncirea în continua
re a procesului de integrare 
este necesară realizarea unei 
schimbări radicale în înseși 
criteriile de apreciere a activi
tății profesionale a studenților, 
prin includerea în mai mare 
măsură, în calificativele acor
date, a aprecierii muncii des
fășurate in cadrul practicii 
productive și social-politice, în 
activitatea de cercetare știin
țifică. Este necesar, ca împreună 
cu Ministerul Educației și Invă- 
țămîntului, Consiliul U.A.S.C.R. 
să realizeze, în cel mai scurt 
timp, îmbunătățirea reglementă
rilor actuale, elaborindu-se un 
regulament unitar al activității 
profesional-științifice și produc
tive a studenților, în care să se 
reflecte transformările deter
minate de procesul de integrare.

Pornind de la indicația dată 
de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a soluționa în 
mod radical, în decurs de 2—3 
ani,, ansamblul problemelor a- 
șezării pe baze revoluționare a 
școlii superioare, „de a face 
totul pentru a transforma in
stituțiile de învățămînt, uni
versitățile, în centre de în

vățămînt, cercetare și producție, 
de construcție a socialismului în 
România”, rezultă cu claritate 
necesitatea ca la nivel național, 
în conducerea Ministerului E- 
ducației și învățămîntului, 
U.A.S.C.R., precum și în insti
tute și facultăți, consiliile 
U.A.S.C. (A.S.C.) să manifeste 
inițiativă, să acționeze cu mai 
multă fermitate, sub conduce
rea organelor și organizațiilor 
de partid, pentru transformarea 
revoluționară a procesului in
structiv-educativ, pentru înfăp
tuirea accelerată a triadei învă- 
țămînt-cercetare-producție. Din 
experiența de pînă acum re
zultă că ministerele, institu
țiile centrale și centralele in
dustriale reprezentate în con
silii profesorale și senate tre
buie să-și sporească contribu
ția, să se angajeze cu răspun
deri sporite în îndeplinirea sar
cinilor ce le revin, pe baza 
indicațiilor de partid, în pre
gătirea viitorilor specialiști.

Concomitent cu dezvoltarea 
bazei materiale, cu perfecționa
rea forțelor de producție, una 
dintre sarcinile esențiale ale 
procesului de edificare a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României 
spre comunism este formarea și 
consolidarea conștiinței socia
liste a maselor de oameni ai 
muncii, înarmarea lor cu prin
cipiile politicii interne și 
externe a partidului și statului 
și creșterea aportului acestora 
la făurirea conștientă a noii 
orînduiri în patria noastră.

Organizația politică a tinerei 
generații universitare, aflate în 
plin proces de formare pentru 
muncă și viață, așează, în mod 
firesc, în centrul preocupărilor 
sale, educația comunistă, dez
voltarea conștiinței revoluțio
nare, a personalității multilate
rale, a specialistului-cetățean, 
capabil să-și asume răspunderi 
directe în procesul muncii, în 
făurirea viitorului comunist al 
patriei. Măsurile întreprinse pe 
baza Programului ideologic al 
partidului de perfecționare a 
predării științelor sociale, de in
tensificare și îmbunătățire de 
ansamblu a muncii politico-ideo- 
logice a asociațiilor studenților 
comuniști, situarea în centrul în
tregii activități educative a pre
vederilor Codului eticii și echi
tății socialiste au determinat 
înrîuriri pozitive în formarea 
politică, ideologică și morală a 
tineretului universitar.

în perioada care a trecut de 
la Conferința a IX-a, asociațiile 
studenților comuniști au acționat 
cu fermitate pentru înfăptuirea 
indicațiilor secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a asigura un 
profund spirit revoluționar în 
munca politico-ideologică, în în
treaga activitate, în atitudinea și 
comportarea de fiecare zi a stu
denților. în cadrul învățămîntu- 
lui politic, în dezbaterile poli- 
tico-ideologice, care au cunoscut 
o îmbunătățire în conținutul și 
organizarea lor, au fost abordate 
aspecte principale ale muncii po
litice în rîndul studenților, pro
bleme de actualitate ale vieții 
economice și social-politice, ale 
activității interne și internațio
nale a partidului și statului nos
tru. Consiliul U.A.S.C.R. a con
tinuat tradiția organizării semi- 
nariilor naționale studențești, 
pe teme ca : „Studenții și spi
ritul revoluționar în procesul 
făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate", „For
marea și. dezvoltarea multilate
rală, comunistă a personalității 
umane, obiectiv fundamental al 
Programului P.C.R.".

Pornind de la faptul că for
marea și dezvoltarea conștiinței 
revoluționare a tineretului uni
versitar, participarea sa la fău
rirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate, întregul pro
ces de autoperfecționare politică 
și morală sînt strîns legate de 
cunoașterea aprofundată a poli
ticii științifice, creatoare, a par
tidului nostru, a perspectivelor 
mărețe pe care Programul P.C.R. 
le deschide în fața întregului 
popor, de formare a unui ori
zont politic larg, în măsură să 
asigure înțelegerea, de pe pozi
țiile înaintate ale marxism-leni- 
nismului creator, a prefacerilor 
înnoitoare specifice societății ro
mânești, interpretarea obiectivă 
a ideilor și proceselor social-po
litice din lumea contemporană, 
o sarcină principală a muncii 
organizației o constituie îmbună
tățirea întregii activități politico- 
ideologice, informarea politică 
temeinică a studenților, creșterea 
preocupării acestora pentru stu
diul permanent și însușirea ac
tivă a documentelor de partid 

și de stat, a operelor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Un rol important în această 
direcție îl au aplicarea măsuri
lor cu privire la îmbunătățirea 
programelor disciplinelor de ști
ințe sociale, generalizarea pre
dării lor la toți anii de studiu. 
Asociațiile studenților comuniști 
trebuie să acționeze cu mai mul
tă consecvență, cu deosebire în 
învățămîntul tehnic, agronomic, 
artistic, pentru îmbunătățirea în 
continuare a predării științelor 
sociale, pentru înțelegerea de 
către toți studenții a rolului pe 
care acestea îl au în pregătirea 
multilaterală a specialistului. Or
ganele și organizațiile studen
țești, împreună cu factorii de 
învățămînt, cadrele didactice 
trebuie să acționeze — așa cum 
o cere secretarul general al 
partidului — ca învățămîntul să 
facă din fiecare cetățean al 
României socialiste un revoluțio
nar, un constructor al comunis
mului.

O atenție sporită trebuie acor
dată eliminării unor elemente 
de formalism și de superficiali
tate în pregătirea și desfășurarea 
învățămîntului politico-ideologic 
în rîndul studenților, formării și 
dezvoltării discernămintului 
ideologic al acestora, capacității 
de a milita competent, cu intran
sigență, fermitate și combativi
tate, de pe pozițiile marxism-le- 
ninismului, ale politicii partidu
lui nostru, împotriva influentelor 
ideologiei și moralei burgheze, 
retrograde. Dezbaterea, în rîndul 
studenților, a problemelor actu
ale ale politicii interne și ex
terne a partidului și statului, 
întreaga activitate politico-ideo
logică a asociațiilor studenților 
comuniști, desfășurată sub con
ducerea organelor și organiza
țiilor de partid, trebuie să con
tribuie mai hoțărît la formarea 
unor convingeri politice ferme, 
să facă din fiecare student un 
propagandist activ, un militant 
înflăcărat pentru cauza partidu
lui, pentru făurirea socialismu
lui și comunismului pe pămîn- 
tul României.

De asemenea, odată cu inten
sificarea preocupărilor pentru 
îmbunătățirea educației ateist- 
științifice a studenților, este ne
cesară generalizarea experienței 
pozitive de a se organiza brigăzi 
și echipe studențești, în special 
din învățămîntul istoric, filoso
fic, economic, juridic, care 
să desfășoare o largă ac
tivitate de informare poli
tică, de răspîndire a cunoștin
țelor materialist-științifice în 
unități industriale, la cluburi 
muncitorești și cămine culturale, 
la sate. Organizația revoluțio
nară a studenților să ac
ționeze pentru că studenții, vii
torii purtători ai făcliei științei, 
să desfășoare o intensă activi
tate de popularizare a celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii 
în rîndul altor categorii de ti
neri, luind sub patronaj direct 
cercuri științifice și de dezbateri 
ideologice ale elevilor, pionieri
lor etc.

Analizînd cu exigență proble
mele formării profilului moral 
înaintat, comunist, al tinerei ge
nerații universitare, Raportul 
subliniază că, în contrast cu ati
tudinea pozitivă, proprie majo
rității covîrșitoare a tineretului 
universitar, se mai întîlnesc în 
rîndul studenților mentalități ne
corespunzătoare, concepții re
trograde, tendințe de nepăsare, 
de sustragere de la îndeplinirea 
îndatoririlor profesionale și ob
ștești, de a socoti că societatea 
este datoare să le ofere totul, 
fără ca ei, la rîndu-le, să 
răspundă prin muncă, prin 
participarea activă la efor
turile colectivității, ale în
tregului popor. Aceste feno
mene negative sint cauzate de 
atitudinea înapoiată față de 
muncă a unor studenți, de acti
vitatea slabă, lipsită de exigență 
și combativitate revoluționară a 
unor organizații care nrau luat 
.poziție hotărîtă față de tendin
țele de neîndeplinire a obliga
țiilor de studiu și muncă, față 
de manifestările antisociale ale 
unor studenți, considerîndu-le, 
cu totul neîntemeiat, ca izolate, 
nesemnificative. Or, așa cum 
sublinia, în cuvintarea rostită, 
secretarul general al parti
dului, în toate colectivele stu
dențești trebuie să primească o 
ripostă hotărîtă nesincerita- 
tea, ipocrizia, sustragerea de 
la îndatoririle sociale, ten
dința de căpătuială, egois
mul, parazitismul.

In acest sens, este imperios 
necesar ca asociațiile studenților 
comuniști să lupte pentru afir
marea deplină în viață a Codu
lui comuniștilor, să manifes
te în toate cazurile mai multă 

fermitate, intransigență, pentru 
creșterea influenței colectivului 
studențesc, pentru ca în fiecare 
organizație, în întreaga viață 
universitară să fie promovate 
cinstea, sinceritatea și modestia, 
corectitudinea in răspunderea în 
muncă și viață, să se statorni
cească raporturi comuniste de 
muncă și viață.

în spiritul prevederilor Codu
lui muncii și vieții comuniștilor, 
asociațiile studenților comuniști 
au acordat o atenție deosebită 
educării patriotice și internațio
naliste a studenților, cunoașterii 
aprofundate a trecutului de lup
tă al clasei muncitoare, al po
porului român, pentru libertate 
și neatîrnare, a tradițiilor pro
gresiste și revoluționare ale ti
nerei generații, ale studențimii, 
precum și a realizărilor obținute 
în construcția societății socialis
te, a perspectivelor de dezvol
tare economico-socială a patriei. 
Organizațiile studențești trebuie 
să-și sporească preocupările 
pentru a asigura cunoașterea și 
prețuirea de către studenți a is
toriei, a trecutului țării, caracte
rizat prin munca și lupta comu
nă a oamenilor, muncii — ro
mâni, maghiari, germani, sîr-bi 
și de alte naționalități — pentru 
întărirea unității și frăției tu
turor studenților, indiferent de 
naționalitate, integrați activ în 
eforturile întregii națiuni de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.

Avînd în vedere sarcinile spo
rite ce revin organizației cu pri
vire la pregătirea tinerei gene
rații universitare pentru apăra
rea cuceririlor revoluționare ale 
poporului, a independenței și 
suveranității noastre naționale, 
asociațiile studenților comuniști 
trebuie să-și intensifice activita
tea în direcția sprijinirii activi
tății de pregătire pentru apăra
rea patriei, extinzînd cercurile 
aplicative și organizînd, împreu
nă cu catedrele de specialitate, 
demonstrații practice și lecții 
teoretice.

Raportul subliniază necesita
tea ca asociațiile studenților co
muniști să acționeze mai hotă- 
rît pentru inițierea unor activi
tăți politico-educative menite să 
asigure înțelegerea de către fie
care student a îndatoririi socia
le de a se integra rapid și efi
cient în muncă, formarea, încă 
de pe băncile facultății, a con
științei că viitorul specialist este 
chemat să-și servească patria, 
poporul, partidul, să acționeze 
de pe poziții revoluționare pen
tru înfăptuirea politicii P.C.R. 
în toate domeniile de activitate.

In perioada care a'trecut de la 
Conferința precedentă, s-a îmbu
nătățit participarea studenților 
la activitatea de muncă patrio
tică ; peste 70 000 studenți au 
luat parte la ample acțiuni de 
muncă pe șantierele unor obiec
tive economice, industriale, uni
versitare, la campaniile agricole, 
la lucrări de irigații, la amena
jarea, dezvoltarea și autodotarea 
spațiilor de învățămînt.

Apreciind activitatea reviste
lor „Viața studențească" șl 
„Amfiteatru", a celor din centre 
universitare și institute, Rapor
tul subliniază că publicațiile stu
dențești în ansamblu trebuie să 
devină, mai mult ca pînă acum, 
o tribună de afirmare a princi
piilor eticii și echității socialis
te, de perfecționare continuă a 
activității organizației, să con
tribuie in mai mare măsură prin 
popularizarea experiențelor po
zitive, prin sporirea exigenței și 
combativității la transformarea 
revoluționară a școlii noastre 
superioare.

Analizînd activitatea cultural- 
educativă, Raportul pune în fața 
asociațiilor studenților comuniști 
sarcina de a-și intensifica pre
ocupările în direcția lărgirii și 
diversificării acțiunilor cultural- 
artistice și educative în rîndul 
tineretului universitar, la nive
lul anilor și grupelor de studiu, 
pentru învățarea și promovarea 
cîntecului revoluționar, a dansu
rilor tematice și a folclorului 
autentic, a literaturii și artei pa
triotice, militante, de a asigura 
participarea mai largă a studen
ților la viața culturală a muni
cipiilor și orașelor, de a contri
bui în mai mare măsură la for
marea profilului multilateral al 
intelectualului înaintat, la creș
terea interesului tineretului 
universitar față de știință, față 
de cele mai valoroase creații ale 
artei naționale și universale, 
pentru formarea unor specialiști 
cu un larg orizont de cultură, 
promotori activi ai umanismu
lui socialist.

Totodată, U.A.S.C.R. trebuie 
•ă-și intensifice preocupările în

țională șl Națiunile Unite", se- 
minariile bilaterale cu organiza
țiile din R.S.F. Iugoslavia și 
R. P. Polonă.

Continuînd tradițiile interna
ționaliste ale poporului nostru, 
ale tinerei generați#, U.A.S.C.R. 
a înscris în rîndul obiectivelor 
sale de prim ordin educarea stu
dențimii în spiritul solidarității 
active, militante cu forțele pro
gresiste și democratice de pre
tutindeni, al ideilor păcii, co
laborării și înțelegerii între po
poare. Consecventă acestor idei, 
U.A.S.C.R. a acționat în cadrul 
mișcării studențești internațio
nale, în vederea extinderii coo
perării tineretului universitar și 
a organizațiilor sale, a realizării 
unității de acțiune a studențimii 
progresiste în lupta împotriva 
imperialismului, colonialismului 
și meocolonialismului, pentru li
bertate și independență, pace 
și progres social.

în viitor, U.A.S.C.R. va acțio
na. în spiritul hotărîrilor Con
gresului al Xl-lea al P.C.R., 
pentru dezvoltarea continuă a 
relațiilor prietenești de cola
borare cu organizațiile studen
țești din toate țările socialiste, 
cu uniunile progresiste și de
mocratice, ale tineretului uni
versitar din întreaga lume.

Avînd în vedere bunele relații 
existente, precum și creșterea 
continuă a numărului de stu
denți din alte țări, care se 
pregătesc în R. S. România, în 
spiritul dorinței de colaborare, 
de întărire a legăturilor cu 
tînăra generație de pretutin
deni, U.A.S.C.R. va acționa și 
în viitor pentru întărirea legă
turilor cu asociațiile tinerilor 
aflați la studii în țara noastră, 
pentru întreținerea și dezvol
tarea unor raporturi colegiale, 
prietenești, pentru sprijinirea 
procesului de formare ca spe
cialiști.

In perioada care a trecut de 
la cea de-a IX-a Conferință, 
U.A.S.C.R. a acționat consec
vent pentru a asigura prezența 
dinamică a tinerei generații u- 
niversitare în viața politică, 
ideologică și culturală a țării.

Principala direcție a întregii 
activități a asociațiilor studen
ților comuniști a fost acțiunea 
consecventă pentru întărirea 
combativității revoluționare, 
pentru sporirea exigenței stu
denților față de ei înșiși, crea
rea unui climat de intoleranță 
față de orice abateri de la în
datoririle ce revin membrilor 
organizației comuniste a tine
retului universitar.

Raportul a evidențiat faptql, 
că asociațiile studenților comu-J 
niști trebuie să abordeze cu 
mai multă maturitate toate as
pectele activității politico-edu
cative, să acționeze în așa fel 
încît fiecare organizație să de
vină o adevărată școală de edu
cație revoluționară, comunistă, 
un puternic colectiv de luptă, 
să constituie cadrul de analiză 
exigentă și decizie responsabilă 
cu privire la problemele mun
cii și vieții tineretului univer
sitar, pentru ca fiecare student 
să găsească în organizație răs
puns la toate preocupările sale.

Pornind de la indicațiile se
cretarului general al partidului 
cu privire la întărirea unității 
tinerei generații, U.A.S.C.R. va 
milita cu și mai multă consec
vență pentru extinderea și di
versificarea acțiunilor politico- 
educative și de muncă comune 
ale studenților — fii ai clasei 
muncitoare, ai țărănimii — cu 
organizațiile U.T.C. din toate 
domeniile de activitate, și, in 
primul rînd, cu cele ale tinere
tului muncitoresc.

U.A.S.C.R. va acționa cu mal 
multă hotărîre pentru îmbu
nătățirea colaborării cu toți 
factorii care au atribuții în do
meniul formării tinerei gene
rații și, în special, cu organele 
de învățămînt, militînd cu fer
mitate pentru aplicarea indica
țiilor conducerii partidului pri
vind transformarea revoluționa
ră a școlii superioare.

De la tribuna Conferinței, 
se arată în încheierea Raportului, 
încredințăm conducerea parti
dului, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că tînăra generație 
a amfiteatrelor României so
cialiste, organic integrată efor
turilor creatoare ale tineretu
lui, ale întregii națiuni, profund 
atașată politicii partidului și 
statului nostru, va servi fără 
preget partidul, patria, po
porul, va face totul pentru în
făptuirea neabătută a Progra
mului Partidului Comunist Ro
mân de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a patriei spre co
munism.

direcția îmbunătățirii muncii în 
rîndul studenților cu aptitudini 
literar-artistice.

Asociațiile studenților comu
niști au acționat cu consecvență 
pentru extinderea și diversifi
carea activităților sportive de 
masă. Astfel, numai în cadrul 
fazelor de masă ale „Cupei ti
neretului" au luat parte in anul 
trecut peste 60 000 studenți. în 
viitor, se impune intensificarea 
preocupărilor organizației pen
tru practicarea pe scară mai lar
gă de către studenți a exerci- 
țiilor fizice, pentru dezvoltarea 
activității cercurilor de inițiere 
și practicare a sporturilor pre
ferate de studenți.

Asociațiile studenților comu
niști trebuie să acționeze cu ho
tărîre în direcția sporirii, în 
continuare, a laturii educative a 
activității turistice de masă, în 
scopul cunoașterii tradițiilor de 
luptă ale poporului, ale parti
dului, a realizărilor socialismu
lui, a frumuseților naturale ala 
țării, pentru dezvoltarea senti
mentelor de mîndrie patriotică 
și demnitate națională.

în general, organizația trebuie 
să se preocupe în măsură spo
rită de toate problemele care 
privesc viața și munca tineretu
lui universitar, asociațiile stu
denților comuniști trebuie să 
asigure cuprinderea tuturor stu
denților. într-un larg evantai de 
activități culturale, sportive și 
turistice, să organizeze în mod 
instructiv, educativ și recreativ 
timpul liber, vacanțele și odihna 
studenților.

Analizînd activitatea de gos
podărire a căminelor, cantinelor 
și spațiilor de învățămînt, Ra- '' 
portul arată că se mențin încă 
neajunsuri, cu deosebire în for
marea unei atitudini și opinii 
studențești exigente față de mo
dul în care se realizează auto- 
gospodărirea, precum și în grija 
față de avutul obștesc, în utili
zarea rațională a bazei materia
le din institute și facultăți. In 
viitor se impune ca asociațiile, 
împreună cu factorii de învăță
mînt, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, să-și 
sporească eforturile în direcția 
creșterii participării studenților 
la activitatea de autogospodări- 
re, de realizare a curățeniei, de 
întreținere și înfrumusețare a 
căminelor, îmbunătățirii muncii 
educative în complexele studen
țești.

Asociațiile studenților comu
niști au datoria de a acționa 
mai hotărît, împreună cu ceilalți 
factori, pentru planificarea, dez
voltarea și gospodărirea cămi
nelor, a întregii baze materiale 
a învățămîntului, pentru îmbu
nătățirea și diversificarea pres
tărilor de servicii pentru stu
denți, crearea, în incinta com
plexelor studențești, în apropie
rea căminelor, a unor unități de 
deservire, urmărind, totodată, îm
bunătățirea reglementărilor pri
vind acordarea unor facilități 
pentru studenți. In aceeași or
dine de idei in viitor trebuie să 
se acorde o atenție mai mare 
asigurării condițiilor corespun
zătoare de viață și pregătire 
pentru familiile din rîndul stu 
denților.

Referindu-se la domeniul 
activității internaționale a 
U.A.S.C.R., în Raport se subli
niază că studențimea patriei 
noastre, întreaga națiune, apro- 
bînd întru totul politica interna
țională a partidului, consecvența 
cu care promovează principiile 
ce trebuie să stea la baza rela
țiilor dintre toate statele lumii, 
își exprimă satisfacția deplină 
pentru larga recunoaștere inter
națională, pentru prestigiul deo
sebit de care se bucură astăzi 
România, președintele său, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Expresie a preocupării 
U.A.S.C.R. de a se manifesta ac
tiv și de a contribui nemijlocit 
la promovarea și extinderea 
continuă a cooperării studen
țești o constituie faptul că, as
tăzi, organizația întreține con
tacte și relații de colaborare cu 
peste 200 de organizații studen
țești de diferite orientări politi
ce, ideologice, filosofice și reli
gioase. U.A.S.C.R. a dezvoltat 
raporturile prietenești cu orga
nizațiile studențești din toate 
țările socialiste, relațiile de coo
perare cu cele din statele care 
și-au cucerit de curînd inde
pendența, cu uniuni progresiste 
și democratice ale studenților 
din întreaga lume. în ultimii 
ani, au fost organizate în țara 
noastră o serie de acțiuni cu 
participare internațională : se
minarul „Studenții și securitatea 
europeană", seminarul bilateral 
U.A.S.C.R. - I.S.M.U.N. cu 
tema „Tineretul, dezvoltarea na
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de activitate al Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor pentru perioada 
octombrie 1971 — noiembrie 1975 
și sarcinile ce revin organizației pionierilor 
în lumina hotarîrilor Congresului al Xl-lea 

al Partidului Comunist Român
prezentat de tovarășul Virgiliu Radulian

Cea de-a III-a Conferință Na
țională a Organizației pionieri
lor — se subliniază în raport — 
se desfășoară în condițiile unui 
puternic avînt al întregului po
por, pentru transpunerea în 
viață a Programului și hotărîri- 
lor adoptate de^cel de-al Xl-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român, de dezvoltare impetuoa
să și neîntreruptă a țării pe 
drumul făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
înaintării României spre comu
nism.

Ne aflăm cu toții sub puter
nica impresie a îndemnului 
.dresat de tovarășul Nicolae 

Ceaușescu întregului tineret al 
patriei, cu prilejul ședinței fes
tive de deschidere a Congresu
lui al X-lea al U.T.C., Conferin
ței a X-a a U.A.S.C.R. și celei 
de-a III-a Conferințe Naționale 
a Organizației pionierilor. Entu
ziasmați de încrederea și dra
gostea cu care secretarul gene
ral al partidului înconjoară tînă- 
ra generație, ne exprimăm hotă- 
rîrea și angajarea milita’Rtă de 
a îndeplini neabătut sarciriile în
credințate de partid, de a crește 
din rîndurile pionierilor și șco
larilor demni urmași ai comu
niștilor, viitori constructori de 
nădejde ai comunismului din 
România.

In continuare, raportul relevă 
că purtătorii cravatei roșii cu 
tricolor, împreună cu educatorii 
lor, însuflețiți de politica știin
țifică, fnarxist-leninistă a parti
dului nostru, hotărîți să răspun
dă exemplar la îndemnurile 
secretarului general al Partidu
lui Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a munci 
mereu mai mult și mai bine, 
spre folosul patriei socialiste, 
participă activ, după puterile 
lor, la măreața operă de făurire 
a noii societăți.

Raportul subliniază, de Ia 
început, faptul că pionieria, or
ganizație politică, revoluționară 
a copiilor, și-a fundamentat și 
își fundamentează întreaga sa 
activitate pe obiectivele politicii 
partidului, integrînd activ gene
rațiile celor mai tinere vlăstare 
ale patriei In viața social-eco- 
nomică și politică a tării, în 
munca și lupta întregului popor. 
Anii care au trecut de la cea 
de-a Ii-a Conferință Națională 
a Organizației au fost ani de 
susținut avînt în mișcarea pio
nierească, de înfăptuire rodnică 
a măsurilor stabilite de Partidul 
Comunist Român privind perfec
ționarea neîntreruptă a cadrului 
politic, organizatoric, de lărgire 
a democrației vieții de organi
zație și de îmbunătățire conti- 

uă a conținutului educativ al 
ju *£il. activități pionierești. Or

ganizația pionierilor, sub condu
cerea nemijlocită a Partidului 
Comunist Român, a adu®, în a- 
ceastă perioadă, o contribuție de 
preț la educarea revoluționară a 
tinerei generații, la formarea 
personalității și conștiinței co
muniste a acesteia. însuflețiți de 
politica științifică, marxist-leni- 
nistă a partidului nostru, hotă
rîți să răspundă exemplar la în
demnurile secretarului general al 
Partidului Comunist Român, to
varășul Nicolae Ceaușescu, de a 
munci mereu mai mult șl mai 
bine spre folosul patriei socia
liste, purtătorii cravatei roșii cu 
tricolor, împreună cu educatorii 
lor. participă activ, după pu
terile lor, la măreața operă de 
făurire a noii societăți. ,

întîlnirea prilejuită de ani
versarea a 25 de ani de la crea
rea primelor detașamente pio
nierești a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu cu pionierii și școlarii 
din Capitală a constituit un mi
nunat moment de exprimare a 
dragostei și recunoștinței ne
mărginite a tinerei generații față 
de partid, față de cel mai apro
piat prieten și îndrumător al co
piilor patriei.

Dragostea și căldura sufleteas
că cu care secretarul general al 
partidului nostru îi înconjoară 
întotdeauna pe pionieri și șco
lari, pe toți copiii țării este un 
strălucit exemplu pentru între
gul nostru popor, pentru toți cei 
care se ocupă de educarea tinerei 
generații, de nemărginită încre
dere în forța creatoare și în ro
lul pe care trebuie să-1 joace ti
neretul în societatea noastră so
cialistă, de înaltă răspundere 
nartinică și grijă părintească 
față de creșterea generației vii
torilor constructori ai comunis
mului din România.

Primul capitol al Raportului a 
analizat contribuția organizației 
la educația prin muncă și pen
tru muncă, aceasta reprezentând 
conținutul principal al formării 
în spirit revoluționar a pionieri
lor și școlarilor. Accentul prin
cipal pus de Organizația pio
nierilor pe educarea copii
lor în spiritul muncii, ca 
factor de bază «1 existen

țe! umane și al contribuției 
la înflorirea patriei a devenit o- 
biectiv fundamental al cultivării 
atitudinii înaintate față de înde
plinirea îndatoririlor sociale, de 
pregătire pentru muncă și viață.

Consiliul Național al Orga
nizației Pionierilor și-a in
tensificat preocupările în direc
ția sporirii contribuției organiza
ției la îmbunătățirea pregătirii 
școlare a copiilor, atît prin 
acțiuni care să cultive o atitu
dine înaintată față de sarcinile 
școlare, cit și prin acțiuni care 
să sprijine, concret, consolida
rea, lărgirea și aprofundarea cu- 
noștințelor, legarea lor de viață. 
După cum se cunoaște» aceste 
preocupări au constituit obiectul 
unei plenare, a Consiliului Na
țional al Organizației Pionierilor, 
al plenarelor consiliilor județe
ne, municipale, orășenești și co
munale, al dezbaterilor din foru
murile județene și naționale 
și din comandamentele pionie
rești, finalizate cu adoptarea 
unor măsuri concrete. Actionînd 
corespunzător „Programului e- 
ducației prin muncă și pentru 
muncă, în spirit revoluționar a 
pionierilor și școlarilor" adoptat 
de cel de al III-lea Forum Na
țional, comandamentele pionie
rești au reușit să imprime un 
ritm mai susținut activităților 
pentru îmbunătățirea neîntre
ruptă a rezultatelor la învă
țătură.

Raportul a relevat în con
tinuare că un rezultat prin
cipal al intensificării acestei 
preocupări îl constituie cele 
peste 7 000 unități și zeci de mii 
de detașamente pionierești din 
întreaga țară care au promovat 
anul școlar 1974—1975 cu toți 
pionierii. Important este nu nu
mai rezultatul obținut ca atare, 
ci și intensificarea angajării co
lectivelor pionierești, în lupta 
pentru o calitate cît mai înaltă 
a muncii și învățăturii, sporirea 
încrederii acestora că este posi
bil mai mult și mai bine in rea
lizarea unui progres neîntrerupt 
la învățătură a tuturor copiilor. 
A sporit combativitatea în lupta 
împotriva manifestărilor de su
perficialitate, delăsare, lipsei de 
răspundere în muncă și alte ma
nifestări negative în comporta
rea unor copii, s-a întărit conlu
crarea intre activele pionierești 
și comandanții-instructori în re
zolvarea tuturor problemelor 
puse de dezvoltarea școlii. Or
ganizația pionierilor sprijină ne
mijlocit școala în legarea învă- 
țămîntului de producție, în or
ganizarea practicii productive, în 
dezvoltarea și dotarea ateliere
lor și laboratoarelor, în educa
rea unei atitudini corespunză
toare față de munca practică, în 
rîndul tuturor pionierilor și șco
larilor.

Examinînd evoluția cercurilor 
tehnico-aplicative și științifice în 
perioada anilor 1971—1975, se 
constată că numărul copiilor cu
prinși a sporit de la 567 429 la 
927 521.

Ca urmare a măsurilor luate 
cu sprijinul și sub conducerea 
directă a organelor și organiza
țiilor de partid, a crescut în ul
timii ani numărul cercurilor de 
mecanică, lăcătușerie, de prelu
crare la cald a metalelor, cele 
de electronică aplicată, radiote- 
leviziune, electrotehnică, electro
mecanică, precum și cele orga
nizate în unități industriale, pe 
șantiere de construcții, în I.M.A., 
I.Â.S. și C.A.P. în mediul rural 
sînt peste 4 500 cercuri de legu- 
micuîtură, pomicultură, floricul- 
tură, apicultura etc., care cuprind 
aproape 83000 de copii, 800 
cercuri ale micilor tractoriști și 
mecanizatori ai agriculturii, cu 
13 000 pionieri și școlari, 3 251 
microcooperative agricole de 
producție, cu aproape 350 000 
membri. In cadrul acestor acti
vități, copiii au posibilitatea de 
a îmbina cunoștințele științifice 
despre natură cu unele aplica
ții practice, de a se apropia și 
familiariza cu meseriile specifi
ce agriculturii, în perspectiva in
tegrării lor în viața social-eco- 
nomică, din mediul rural. Mun
ca în cadrul unor cercuri agro- 
biologice, dar mai ales în mi
crocooperative agricole de pro
ducție, este orientată și spre 
cercetarea și experimentarea, cu 
sprijinul specialiștilor din agri
cultură și al cadrelor didactice, 
a unor culturi agricole, soiuri de 
plante și pomi, mărindu-se în 
principal obținerea unor carac
teristici superioare. Dînd curso- 
rientărilor cuprinse în progra
mul partidului, adoptat de 
cel de-al Xl-lea Congres, că 
„a fi revoluționar, a fi co
munist înseamnă a fi . explo
rator al noului, a privi în
totdeauna înainte, către ceea 
ce se dezvoltă", Organizația pio
nierilor a dat o atenție sporită 
cultivării în rîndurile copiilor a 
spiritului novator și discernă- 
mintului, a luptei hotărîte îm
potriva inerției, pentru trium

ful noului și educarea pasiunii 
față de progresul neîntrerupt în 
munca proprio și a întregului 
colectiv. De aici au decurs ini
țiative care s-au răspîndit tot 
mai mult în rîndul pionierilor, 
cum sînt: „Să muncim organi
zat, inteligent și temeinic", „Să 
nu amînăm pe mîine ceea ce pu
tem înfăptui azi" ș.a. Cea mai 
complexă și eficientă acțiune de 
educare în acest spirit a copii
lor s-a dovedit a fi concursul de 
creație tehnică „Minitehnicus", 
care, an de an, a reușit să-și 
lărgească sfera de cuprindere și 
să sporească eficiența educati
vă. Raportul a relevat, în conti
nuare, că amploarea acțiunilor 
de muncă patriotică organizate 
pe baza angajamentelor detașa
mentelor și unităților pionierești 
este oglindită de rezultatele ob
ținute în ultimii doi ani, cînd 
pionierii și școlarii au participat 
la construirea sau amenajarea 
a 4 500 obiective social-cultura- 
le, au colectat și predat 3 400 
tone plante medicinale și fructe 
de pădure, 14 500 tone deșeuri 
metalice, textile și de hîrtie, au 
sădit 19 milioane pomi fructiferi 
și arbuști, au executat lucrări de 
întreținere în plantații silvice și 
pășuni pe o suprafață de peste 
125 000 ha ș.a.

începînd din anul 1974, unită
țile și detașamentele de pionieri 
au participat la muncă patrioti
că, pe bază de obiective anuale, 
iar angajamentele au fost me
reu depășite printr-o organizare 
din ce în ce mai bună -a activi
tății de către comandamentele 
pionierești. Concomitent, a spo
rit preocuparea pentru educarea 
spiritului gospodăresc, pentru 
cultivarea grijii și răspunderii 
față de întreținerea și dezvolta
rea bazei materiale a școlii. în 
același timp, s-a arătat că, cu 
toate progresele înregistrate, în 
domeniul educării atitudinii îna
intate față de muncă și învăță
tură se mențin încă serioase ne
ajunsuri. Numărul încă destul de 
mare al pionierilor corigenți sau 
al celor ce înregistrează rezulta
te nesatisfăcătoare, în raport cu 
posibilitățile de care dispun, re
liefează preocuparea insuficien
tă a unor consilii ale organiza
ției și comandamentele pionie
rești în domeniul îmbunătățirii 
activității de învățătură, inter
mitenta sau slaba muncă politi- 
co-educativă desfășurată în rîn
dul pionierilor și școlarilor, de 
conștientizare a semnificațiilor 
patriotice, moral-civice, a prin
cipalei îndatoriri pionierești — 
aceea de a învăța, de a se pre
găti temeinic pentru muncă și 
viață. Printre cauzele situației 
nesatisfăcătoare a elevilor la în
vățătură se numără și ineficien
ta măsurilor întreprinse în acest 
domeniu de către unele coman
damente pionierești de unitate 
și detașamente. Pe alocuri, se 
constată chiar obișnuirea unor 
pionieri cu luarea unor angaja
mente formale, fără cunoașterea 
exactă a realității și fără mă
suri concrete de soluționare a 
problemei. Se constată de ase
menea slaba participare a unor 
grupe la acest efort, insuficien
ta pregătire și instruire a pio
nierilor comandanți de grupe 
pentru realizarea obiectivelor 
propuse.

Nu a existat o preocupare 
continuă pentru antrenarea de
tașamentelor și grupelor pio
nierești în organizarea exem
plară a activității școlarilor în ca
drul atelierelor, in cultivarea 
unei atitudini corespunzătoare 
față, de muncă, în stimularea 
participării active a tuturor ele
vilor la realizarea planurilor de 
producție ale școlilor. Activită
țile tehnico-aplicative organiza
te în insuficientă măsură au 
venit în întâmpinarea unor nevoi 
stringente ale economiei națio
nale, de orientare a copiilor 
spre meserii din construcții, 
transporturi, metalurgie ș. a. 
Organizația pionierilor va ac
ționa și în viitor pentru a-și 
spori neîntrerupt contribuția la 
educarea prin muncă și pentru 
muncă, la formarea unei atitu
dini înaintate față de învățătu
ră, în rîndurile tuturor pionie
rilor și școlarilor. Anul școlar 
1975—1976 va marca angajarea 
mai fermă a Organizației pio
nierilor în sprijinirea școlii în 
domeniul legării învățămîntu- 
lui de practică, de producție, 
ridicării neîntrerupte a nivelu
lui general de pregătire a elevi
lor, îmbunătățirii muncii edu
cative, politico-ideologice în 
rîndurile tuturor pionierilor și 
școlarilor. în acest sens, orga
nizația va acționa, înainte de 
toate. în direcția asigurării șco
larizării tuturor copiilor, a 
menținerii unei frecvențe bune 
a acestora la școală ; își va a- 
duce propria sa contribuție la 
întărirea disciplinei și ordinii 
în școală, la statornicirea unui 
climat de muncă responsabilă, 
exigentă, la lichidarea cu desă- 

vîrșire a oricăror manifestări 
negative sau mentalități înve
chite, atît în rîndurile cadrelor 
didactice, cît și ale elevilor, la 
cultivarea unei înalte conștiințe 
socialiste a muncii. întreaga 
noastră activitate — se arăta în 
Raport — va fi mai organic le
gată de intensificarea preocupă
rilor și participării pionierilor 
la ridicarea neîntreruptă și în 
cele mai bune condițiuni ni
velului de pregătire școlară a 
tuturor elevilor. Se va asigura 
o mai puternică convergență a 
diferitelor preocupării inițiative 
și activități pionierești, pe fon
dul înfăptuirii acestei sarcini. 
Evaluarea și aprecierea activi
tății pionierești la toate nive
lele și in toate domeniile se va 
face prioritar și in mod con
secvent, in funcție de contri
buția lor la realizarea acestui 
obiectiv fundamental. în cadrul 
consiliilor organizației și al co
mandamentelor pionierești, al 
grupelor și detașamentelor, se 
va examina, ori de cite ori se 
impune, cu exigență și în mod 
concret, felul în care se aplică 
hotărîrile Conferinței Naționale 
privind sporirea contribuției 
organizației la cultivarea atitu
dinii înaintate față de învăță
tură în rîndul tuturor elevilor, 
în funcție de cele constatate, 
se vor stabili măsuri concrete, 
cu termene precise de control, 
în vederea intensificării acestei 
preocupări și a creării premi
selor necesare pentru obținerea 
unor rezultate din ce în ce mai 
bune. In practicarea întrajuto
rării la învățătură, se va valo
rifica mai deplin conținutul etic 
și umanist, patriotic al „Pro
gramului educației prin muncă 
și pentru muncă, în spirit revo
luționar, a pionierilor și școla
rilor" și al „Codului etic al 
pionierului" ; se va intensifica 
preocuparea pentru mai larga 
folosire a mijloacelor de stimu
lare, a unor modalități adec
vate de evidențiere și populari
zare a rezultatelor obținute de 
pionieri și școlari la învățătură. 
In ceea ce privește activitatea 
tehnico-productivă a pionierilor 
și școlarilor, vor fi intensificate 
preocupările pentru îmbunătăți
rea dotării școlilor, a ateliere
lor și laboratoarelor, pentru 
creșterea simțului gospodăresc 
și de răspundere a copiilor pen
tru întreținerea și utilizarea ba
zei materiale a școlii.

In continuare Raportul s-a 
ocupat de contribuția organiza
ției la educarea politico-ideolo- 
gică, în spiritul programului 
partidului, al principiilor și nor
melor eticii și echității socia
liste a pionierilor și școlarilor, 
în activitatea de educare po- 
litico-ideologică a. copiilor, Or
ganizația pionierilor a pornit de 
la cerința integrării acțiunilor 
sale în viața social-politică a 
țării, punîna la temelia între
gului său program educativ in
dicația secretarului general al 
Partidului Comunist Român, 
potrivit căreia și pionierii tre
buie să-și aducă contribuția, pe 
măsura puterii lor, la edifica
rea noii orînduiri din patria 
noastră, la sporirea frumuseții 
și bogăției țării, la realizarea 
înaltelor idealuri de progres și 
civilizație. Caracterul practic, 
concret, sensul politic, precis, 
clar, accesibil și mobilizator al 
tuturor activităților pionierești, 
antrenarea nemijlocită a copii
lor în acțiuni cu puternice în- 
rîuriri educative, au constituit 
ipodalități eficiente de angajare 
conștientă, entuziastă și respon
sabilă a acestora în formarea 
lor ca tineri revoluționari.

Cultivarea în rîndurile pionie
rilor și școlarilor a respectului 
și atașamentului față de clasa 
muncitoare și partidul comunist, 
față de tradițiile revoluționare 
de luptă ale poporului nostru, 
pentru idealurile socialismului 
și comunismului, cunoașterea 
realizărilor și perspectivelor de 
dezvoltare a țării, reprezintă un 
cadru politic educativ amplu și 
fundamental de cunoaștere și 
însușire de către copii, prin 
forme și metode adecvate, a 
politicii partidului, de mobili
zare și însuflețire a lor pentru 
a participa, împreună — români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități —, uniți și activi 
prin muncă și învățătură la 
propășirea României socialiste. 
Acționînd sub conducerea par
tidului pentru întărirea și 
dezvoltarea colaborării dintre 
pionieri și uteciști, sub semnul 
unității tinerei generații, Orga
nizația pionierilor a dat o a- 
tenție deosebită pregătirii pio
nierilor din clasele mai mari 
pentru intrarea în organizația 
revoluționară a tineretului.

Acționînd cu hotărîre pentru 
transpunerea integrală a măsu
rilor stabilite de conducerea 

partidului în domeniul activi
tății politico-ideologice, în ca
drul Organizației pionierilor, 
Consiliul Național, împreună cu 
Ministerul Educației și învăță- 
mîntului, cu Uniunea Tineretu
lui Comunist, cu alți factori e- 
ducativi, a trecut la generali
zarea experienței pozitivi din 
unele unități și detașamente 
pionierești, precum și la elabo
rarea unor programe și metode 
proprii de educare politică a 
copiilor. „Codul etic al pionie
rului", adoptat de cel de al 
IV-lea Forum Național, cuprin- 
zind norme și reguli ale vieții 
și activității pionierești, izvo- 
rite din principiile și normele 
vieții și muncii comuniștilor, a-, 
doptate de cel de al Xl-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român, au determinat o inten
sificare și îmbunătățire însem
nată a cerințelor muncii educa
tive din unități și detașamente. 

•Fiind adresat, în primul rinei 
pionierilor și școlarilor din cla
sele V—VIII, codul a contribuit, 
totodată, la o diferențiere mai 
corespunzătoare a activității pe 
virste, în spiritul indicațiilor 
date în acest sens de secretarul 
general al partidului. în ace
lași timp, în Raport se arăta că 
un puternic ecou în conștiința 
pionierilor și școlarilor au avui; 
acțiunile de masă prilejuite de 
cea de a XXX-a aniversare a 
eliberării României de sub do
minația fascistă și cel de al 
Xl-lea Congres ap Partidului, 
Comunist Român, desfășurate; 
sub genericul „Marșul Victoriei", 
la care au participat peste un 
milion de pionieri și școlari și- 
care s-a finalizat în preajma 
zilei de 23 August 1974, prin
tr-o amplă acțiune republicană, 
în cadrul căreia peste 2 000 de 
pionieri și școlari au escaladat 
30 din cele mai înalte masive 
muntoase din țară, simbol de 
adîncă prețuire și recunoștință 
pentru cei 30 de ani parcurși de 
poporul român, condus de 
Partidul Comunist Român, ne 
calea înfăptuirii minunatei so
cietăți în care trăiesc, învață și 
muncesc, uniți și înfrățiți, pio
nierii și școlarii patriei, toți co
piii țării — români maghiari, 
germani și de alte naționalități.

Marele ecou pe care l-a tre
zit în această acțiune în sufle
tele copiilor a făcut ca ea să 
fie menținută în continuare în 
calendarul activităților pionie
rești. în faza de masă a „Mar
șului Victoriei" din acest an au 
participat peste 1 500 000 de co
pii. în domeniul educației pa
triotice a pionierilor și școlarilor, 
organizația s-a preocupat în 
mod constant de a îmbina cul
tivarea dragostei și respectului 
copiilor . pentru , tradițiile de 
luptă progresiste, democratice 
și revoluționare ale poporului, 
ale clasei muncitoare și parti
dului comunist, cu cunoașterea 
marilor înfăptuiri ale socialis
mului și perspectivelor de dez
voltare ale patriei noastre pe 
drumul progresului și civiliza
ției socialiste. în acest context, 
în Raport se arată că numeroa
se activități pionierești sînt des
tinate cunoașterii obiectivelor 
prevăzute în Directivele celui de 
al Xl-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, a perspective
lor deschise de cincinalul revo
luției tehnico-științifice.

în domeniul pregătirii pentru 
apărarea patriei, o preocupare 
importantă a fost aceea de a 
cultiva în rîndurile copiilor sen
timente de respect față de tradi
țiile de luptă și faptele de arme 
ale ostașilor români. în cadrul 
acțiunilor dedicate sărbătorii 
centenarului cuceririi indepen
denței de stat a României, ex
pedițiile pionierești „Pe urmele 
dorobanților" au străbătut loca
litățile Vidin. Gri vița, Plevna — 
din R.P. Bulgaria — se desfă
șoară numeroase acțiuni intitu
late „Eroi au fost, eroi sînt 
încă", în majoritatea unităților 
de pionieri ș.a. în progra
mele de activitate sint tot 
mai frecvente activități de 
explicare, în mod adecvat, 
a fenomenelor vieții socia
le și a dezvoltării naturii,. 
sînt organizate microbrigăzi ști
ințifice pionierești, manifestări 
culturaî-artistice și sportive 
care să contribuie la formarea 
concepției științifice despre 
lume și viață a copiilor. în ul
timii ani, s-au răspîndit unele 
inițiative valoroase în domeniul 
educării ateist-științi-fice. cum 
sînt : microbrigăzile din județe
le : Sălaj, Neamț, clubul „Prie- ' 
tenii adevărului Științific", din 
municipiul Roman, acțiuni com
plexe cum ar fi Studioul pasiu
nilor, de la Sighețul. Marmației, 
din județul Maramureș, sau ci
clul de acțiuni și demonstrații 
practice din comuna ' Răducă- 
neni, județul iași.

Semnificativ este faptul că în 
anul 1975 numărul pionierilor 
și școlarilor cuprinși în cercu
rile și cluburile cu profil turis
tic depășește 600 000, față de 
numai 350 000 din anul 1972.

în întreaga activitate de edu
care politică, revoluționară, în 
spiritul patriotismului și inter
naționalismului socialist, Orga
nizația pionierilor s-a bucurat 
de un sprijin și o îndrumare 
neîntreruptă din partea organe
lor și organizațiilor de partid. 
Analiza activității consiliilor 
organizației și a comandamente
lor pionierești, în cadrul orga
nelor și organizațiilor de partid, 
a imprimat un conținut mai bo
gat, orientare precisă și finali
tate întregii activități, a de
terminat o creștere a combati
vității revoluționare și a preo
cupării pentru creșterea eficien
ței muncii politico-educative a 
organizației.

Conducerea directă de către 
partid a Organizației pionierilor 
a fost și este factorul determi
nant al progresului continuu în 
activitatea de educare revoluțio
nară a copiilor, a contribuției 
tot mai susținute a organizației 
la integrarea tinerei generații în 
viața social-politică a țării, la 
înfăptuirea programului și obiec
tivelor partidului. Nu peste mult 
timp, se vor împlini 10 ani de 
la Plenara C.C. al P.C.R. cu 
privire la reorganizarea mișcă
rii pionierești din țara noastră, 
moment hotărîtor în. activitatea 
Organizației pionierilor, în dez
voltarea ei ca organizație poli
tică, revoluționară, în creșterea 
influenței sale în rîndurile co
piilor. Această întreagă perioa
dă a pus pe deplin în evidență 
valoarea excepțională, teoreti
că și practică, originalitatea con
cepției partidului nostru, a se
cretarului său general, privind 
conducerea nemijlocită de către 
partid a organizației, creșterea 
rolului cadrelor didactice în 
munca cu pionierii, constituirea 
organismelor proprii și a struc
turii specifice copiilor, antrena
rea întregii societăți la forma
rea și educarea pionierilor și 
școlarilor. /

Cu toate succesele realizate — 
se arată în Raport-—în munca 
de educare politico-ideologică a 
pionierilor și școlarilor continuă 
să se manifeste unele neajun
suri. Unele consilii ale Organi
zației pionierilor și comanda
mente ale unităților pionierești 
din școli în insuficientă măsu
ră se preocupă de cunoașterea 
de către copii, în forme acce
sibile, a documentelor de par
tid, a evenimentelor politice In
terne și internaționale. Nu în 
toate cazurile se asigură conti
nuitatea și gradarea procesului 
de însușire a informației politice, 
îndeosebi în diferențierea și 
îmbogățirea conținutului și for
melor activității politice In rîn
durile pionierilor claselor V— 
VIII. Se constată, mai ales la 
nivelul muncii în școală, că, în 
colaborarea dintre organizațiile 
de pionieri și U.T.C. sînt încă 
elemente de festivism, că nu 
sînt angajate suficient eforturi
le comune ale celor două orga
nizații în îmbunătățirea conti
nuă a conținutului educării po
litice a pionierilor și uteciștilor, 
în sporirea eficienței acestei 
activități, corespunzător cerin
țelor partidului nostru.

Lipsuri importante se mențin 
și în activitatea menită să con
tribuie la formarea concepției 
științifice', materialist-dialecțice 
despre lume și viață la pionieri 
și școlari, ..a educării unei ati
tudini înaintate. Caracterul încă 
fragmentar al activităților între
prinse în această privință, insu
ficienta exigență față de munca 
de educare politico-ideologică a 
cadrelor, slaba preocupare Schiar 
și a Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor pentru 
generalizarea formelor și meto
delor adecvate vîrstei, explica 
menținerea unor mentalități re
trograde în rîndurile unor copii 
și chiar al unor cadre didactice.

în Raport se sublinia că. por
nind de la indicația dată de to
varășul Nicolae Ceaușescu, po
trivit căreia „Din fragedă copi
lărie, viitorii cetățeni trebuie să 
crească în spiritul hotărîrii de 
a pune mai presus de orice in
teresele țării, societății, colecti
vității, apărarea patriei", Orga
nizația pionierilor trebuie să-și 
intensifice activitatea de educare 
a tuturor pionierilor și școlarilor 
în spiritul dragostei fierbinți 
față de patrie, de slujire cu de
votament a cauzei partidului și 
poporului. Pentru pionierii pa
triei noastre socialiste, fii devo
tați ai partidului și poporului, 
dragostea nemărginită și atașa
mentul profund față de Partidul 
Comunist Român este năzuința 
cea mai înflăcărată, chezășia 
creșterii și dezvoltării lor ca ti
neri revoluționari. In întreaga 

sa activitate politico-educativă,' 
Organizația pionierilor va tre
bui, în continuare, să pună în 
centrul preocupărilor cultivarea 
dragostei față de partid, însuși
rea de către copii a idealurilor 
de muncă și viață revoluționară.

La baza întregii activități de 
educare și formare a pionierilor 
și școlarilor va fi pe mai de
parte preocuparea pentru ca fie
care copil să cunoască și să în
țeleagă, potrivit posibilităților 
sale, ceea ce se înfăptuiește in 
țara noastră, perspectivele con
struirii societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism, poli
tica partidului nostru. In acest 
cadru, adîncirea semnificațiilor 
hotărîrilor Congresului al Xl-lea 
al Partidului Comunist Român 
pentru viitorul luminos al țării 
și dezvoltarea tinerei generații, 
pentru formarea și creșterea ei 
în spiritul eticii și echității so
cialiste, reprezintă conținutul 
principal al muncii politico-e
ducative, desfășurată de Organi
zația pionierilor. Organizația va 
trebui să-și intensifice, de ase
menea, acțiunile de informare 
politică a pionierilor și școlarilor, 
de dezbatere și explicare a prin
cipiilor politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru, 
însufletindu-i și angajindu-i pe 
copii, după puterile lor, la 
transpunerea în viață a progra
mului partidului. Un minunat 
prilej de educare patriotică a 
pionierilor și școlarilor îl va 
constitui aniversarea a 100 de 
ani de la cucerirea Independen
ței de stat a României. Pionie
rii și școlarii, alături de uteciști, 
vor participa la îngrijirea mo
numentelor. istorice, vor iniția 
concursuri de creație, expediții 
și excursii la monumente și 
locuri istorice legate de cuceri
rea independenței.

Aplicînd în viață politica 
partidului nostru, Organizația 
pionierilor militează cu consec
vență pentru educarea copiilor 
în spiritul solidarității interna
ționaliste, al prieteniei și frăției 
cu pionierii din toate țările so
cialiste, cu copiii din țările în 
curs de dezvoltare, din țările 
care luptă pentru independența 
lor națională, din toate țările lu
mii care aspiră la o viață mal 
fericită, mai bună. Organizația 
pionierilor din țara noastră în
treține relații de prietenie și 
colaborare cu organizațiile de 
pionieri din toate țările socialis
te, cu peste 100 de organizații 
progresiste de copii și adoles
cenți din întreaga lume, cu nu
meroase organizații internațio
nale. In cadrul acestei colabo
rări, Organizația pionierilor 
constituie o prezență activă, mi
litând cu consecvență pentru e- 
ducarea solidarității internațio
naliste a copiilor, pentru statorni
cirea unor relații de înțelegere 
și cooperare reciprocă. Pionierii 
români au luat parte la nu
meroase acțiuni internaționale, 
unele ansambluri artistice pio
nierești au realizat turnee în Bul
garia, Iugoslavia, Cehoslovacia, 
U.R.S.S., Ungaria, Franța, Italia, 
Olanda, R.F. Germania. Suedia, 
Anglia și în alte țări. S-au ex
tins. de asemenea, schimburile 
pe bază de reciprocitate între 
conducerile organizațiilor, între 
publicațiile acestora, între co
pii — în tabere și excursii. în 
ultimii ani, Organizația pionie
rilor a găzduit un stagiu inter
național de perfecționare a ca
drelor în domeniul educării co
piilor pentru protecția naturii, 
un simpozion pe tema „Rolul 
social al jocurilor copiilor". în 
luna iunie a.c. s-a ținut la Bucu
rești Conferința Europeană 
U.N.I.C.E.F., iar în august a.c. 
Reuniunea Comitetului Executiv 
al Asociației Internaționale a 
Satelor de Vacanță (C.I.S.V.).

Ultimul capitol al Raportului 
s-a ocupat de perfecționarea și 
îmbogățirea conținutului vVieții 
de organizație, îmbunătățirea 
stilului de muncă al consiliilor 
Organizației pionierilor în con
cordanță cu sarcinile trasate de 
către Partidul Comunist Român. 
Perioada care a trecut de la cea 
de a Il-a Conferință Națională 
se caracterizează printr-o con
tinuă dezvoltare a democrației 
vieții de organizație, printr-o 
intensificare substanțială a ac
tivității pionierilor în grupe, de
tașamente și unități, în coman
damente, pe linia transformării 
acestora în nuclee politice ac
tive. de educare comunistă, de 
cultivare a simțului de răspun
dere, disciplină și organizare. 
Rolul sporit al activului și co
mandamentelor pionierești, din 
care fac parte peste 340 000 de 
copii cu funcții alese, creșterea 
contribuției acestora în organi
zarea și desfășurarea întregii 
activități au dus la amplificarea 
efectului educativ al vieții de 
organizație. In prezent, peste 

2120 000 de elevi fae parte din 
organizație. Sporirea neîntrerup
tă a efectivului organizației șl 
creșterea influenței sale politico- 
educative în rîndurile tuturor co
piilor au dus la transformarea 
mișcării pionierești într-o cu
prinzătoare organizație de masă.

In Raport s-a reliefat impor
tanța acordată pregătirii pionie
rilor pentru a deveni membri 
ai Uniunii Tineretului Comu
nist. Realizarea acestei sarcini 
prilejuiește ridicarea pe o treap
tă calitativ superioară a muncii 
de educație politică în rînduri
le pionierilor.

în același timp, în Raport sa 
arăta că analiza vieții de orga
nizație reliefează și o seamă 
de deficiențe în munca consilii
lor organizației și a comanda
mentelor pionierești. Sînt încă 
numeroase adunări pionierești 
sărace în conținut educativ, cu 
evidente note de formalism și 
rutină ; în unele locuri, pregă
tirea și primirea copiilor în or
ganizație se rezumă numai la 
aspectul festiv al momentului 
și nu se urmărește însușirea de 
către viitorii pionieri, la nive
lul lor de înțelegere, a norme
lor vieții de organizație. în mică 
măsură sînt antrenați pionierii 
din clasele mari la pregătirea 
copiilor pentru intrarea în or
ganizație și pentru sprijinirea 
detașamentelor nou create, în 
primele lor acțiuni și mani
festări. Neajunsuri însemnate 
continuă să existe în asigura
rea continuității muncii educa- 
tiv-politice în perioada trecerii 
de la pionierie la U.T.C. Pen
tru permanenta îmbunătățire a 
muncii în acest domeniu, este 
necesară eliminarea lipsurilor 
menționate, perfecționarea în 
continuare a democrației pio
nierești, promovarea cu mai 
multă tărie a autoconducerii, 
creșterea rolului activelor, al 
tuturor pionierilor în programa
rea și organizarea unor acțiuni 
bogate în conținut și atractive, 
care să * corespundă posibilități
lor de înțelegere și influențare 
pozitivă a copiilor. Se simte, 
totodată, necesitatea de a sti
mula pionierii cu cele mai buna 
rezultate la învățătură și în 
viața de organizație, pentru a 
fi primiți cu prioritate In rîn
durile membrilor Uniunii Tine
retului Comunist. Consiliul Na
țional supune spre aprobare 
Conferinței Naționale propune
rea ca acești pionieri să poată 
deveni uteciști încă de la virsta 
de 13 ani, în ultima clasă a 
ciclului gimnazial, cu condiția 
obligatorie a recomandării a- 
cestora de către detașamentul 
de pionieri, urmlnd ca ei să ac
tiveze In continuare In cadrul 
Organizației pionierilor, pînă la 
vîrsta de 14 ani. în vederea În
tăririi și dezvoltării conlucrării 
celor două organizații, se va ex
tinde antrenarea organizațiilor 
și cadrelor U.T.C. la activitatea 
pionierească, precum și a in
structorilor uteciști ca ajutori ai 
comandanților-instructori de de
tașamente.

Raportul menționează, de a- 
semenea, faptul că în stilul de 
muncă promovat de Consiliul 
Național al Organizației Pionie
rilor s-a avut permanent în 
vedere promovarea formelor și 
metodelor muncii de partid. In 
centrul atenției s-a aflat con
ceperea clară a acțiunilor or
ganizației, asigurarea unui con
ținut politic bogat întregii ac
tivității, analiza științifică, te
meinică, pe baza cunoașterii la 
obiect a realităților din unități 
și detașamente.

In încheiere, Raportul arăta 
că cea de a III-a Conferință 
Naționglă a Organizației pionie
rilor are înalta îndatorire de a 
stabili măsuri care să asigura 
transpunerea în viață și activi
tatea pionierilor și școlarilor, a 
comandanților-instructori, a tu
turor cadrelor care muncesc cu 
pionierii, a mărețelor perspec
tive deschise de cel de al Xl- 
lea Congres al Partidului Co
munist Român. Programul fău
ririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate și al înaintă
rii patriei noastre spre comu
nism — cartă fundamentală, 
ideologică, teoretică și politică, 
a partidului nostru — constituie 
izvorul orientărilor fundamen
tale pentru o lungă perioadă de 
timp, al conținutului politic, re
voluționar, al întregii activități 
desfășurate de Organizația pio
nierilor. de pregătire pentru 
muncă și viață a copiilor. Avem 
astăzi condiții mai bune ca ori- 
cînd. înconjurați de dragostea 
partidului și sprijinul întregii 
societăți, sa înfăptuim obiecti
vele și răspunderile ce ne revin 
pentru transpunerea exemplară 
în viața celei mai tinere gene
rații a programului și țelurilor 
Partidului Comunist Român.



PLECARE DINEU

Președintele Consiliului de Miniștri

Delegația Consiliului Național 
al Revoluției din Dahomey, con
dusă de căpitan Andre Ațchade, 
membru al Biroului Politic al 
C.N.R., ministrul industriei, co
merțului și turismului, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., a făcut 
o vizită de prietenie în țara 
noastră, a părăsit, în cursul di
mineții de marți. Capitala.

în cursul șederii în țara noas
tră, delegația C.N.R. a avut în
tîlniri la C.C. al P.C.R., la Mi
nisterul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Interna
tionale, la Comitetul de Stat al 
Planificării, Ministerul Minelor, 
Petrolului și Geologiei, la Mi
nisterul Turismului, precum și 
întîlniri de lucru la o serie de 
societăți de comerț exterior. 
Delegația a vizitat noile con
strucții social-edilitare din mu
nicipiul București, Rafinăria și 
Combinatul petrochimic din Pi
tești, Hidrocentrala de pe Argeș 
și uzinele Semănătoarea și Au
tobuzul din București.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată 
de tovarășii Iosif Banc, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Constantin Vasiliu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Cu ocazia împlinirii a 15 ani de 
la stabilirea relațiilor diplomati
ce româno-cubaneze, ambasado
rul Republicii Cuba la București, 
Humberto Castello Aldanas, a 
oferit un dineu în onoarea mi
nistrului afacerilor . externe 
George Affacovescu.

Au participat Dumitru Turcuș, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.Q.R., Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, funcționari superiori din 
M.A.E. și membri ai ambasadei 
cubaneze.
RECEPȚIE

al Republicii Arabe Siriene, 
Mahmoud Al-Ayoubi, va face o vizită
oficială de prietenie în țara noastră
în cadrul înțelegerii dintre 

președintele Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Arabe 
Siriene, Hafez El-Assad, cu pri
vire la întîlnirile periodice, de 
lucru, ale primilor miniștri ai 
celor două țări, la invitația pri
mului ministru al Guvernului

Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Arabe Siriene, Mahmoud 
Al-Ayoubi, va face o vizită o- 
ficială de prietenie în Româ
nia, timp de patru zile, cu în
cepere de la 10 noiembrie 1975.

„Scînteia

tineretului"
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Dezvoltarea continuă
a colaborării dintre

Cu prilejul Zilei forțelor ar
mate ale Italiei, atașatul militar, 
aero și naval al acestei țări la 
București, generalul Mario di 
Palma, a oferit marți seara o 
recepție în saloanele ambasadei.

Au participat general-colonel 
Marin Nicolescu, adjunct al mi
nistrului apărării naționale, re
prezentanți ai conducerii Minis
terului Afacerilor Externe, ge
nerali și ofițeri superiori, oa
meni de știință și cultură, zia
riști.

Au fost prezenți șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați la 
București, atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Sesiune științifică consacrată aniversării
nașterii lui Lucrețiu Pătrășcanu

Sub auspiciile Academiei de 
Științe Sociale și Politice, Aca
demiei „Ștefan Gheorghiu11, Mi
nisterului Educației și învăță- 
mîntului și Institutului de Stu
dii Istorice și Social-Politice de 
pe lingă C.C. al P.C.R., marți 
s-au desfășurat, la Muzeul de 
istorie al Republicii Socialiste 
România, lucrările sesiunii ști
ințifice consacrate aniversării a 
75 de ani de la nașterea lui Lu- 
crețiu Pătrășcanu.

La sesiune au participat ac
tiviști de partid și de stat, vechi 
milițanți ai mișcării muncito
rești din România, cadre didac
tice, cercetători, studenți.

în cuvîntările rostite cu acest 
prilej de prof. dr. docent Mih-\ 
nea Gheorghiu, membru al C.C, 
al P.C.R.. președintele Acade
miei de Științe Sociale și Politi
ce. Ștefan Voi cu, membru al 
C.C. al P.C.R., redactor-șef al 
revistei „Era Socialistă11, Ion 
Popescu-Puțuri, membru al C.C. 
al P.C.R., directorul Institutului 
de Studii Istorice și Social-Po
litice de pe lîngă C.C. al P.C.R., 
a fost evocată larg activitatea 
revoluționară desfășurată de 
Lucrețiu Pătrășcanu în anii ile
galității, punîndu-se în lumină, 
totodată, contribuția sa la înde
plinirea sarcinilor partidului de 
raliere a tuturor forțelor de
mocratice, patriotice într-un 
front comun de luptă împotriva 
fascismului, la înfăptuirea Insu
recției naționale din august 1944, 
Ia transformarea democratică a 
țării. Au fost subliniate partici
parea și rolul său în lupta pen
tru emanciparea socială a po

porului. pentru transformarea 
revoluționară a societății și fău
rirea orînduirii noi, socialiste în 
România.

Vorbitorii au relevat, de ase
menea, cinstirea și prețuirea a- 
cordate de partid, de întregul 
popor lui Lucrețiu Pătrășcanu, 
militanților revoluționari care au 
desfășurat o activitate plină de 
abnegație consacrată eliberării 
sociale și naționale a poporului 
român, cauzei socialismului în 
țara noastră.

în cadrul sesiunii, cercetători 
de la Institutul de Studii Istori
ce și Social-Politice, Academia 
„Ștefan Gheorghiu", Academia 
de Științe Sociale și Politice, 
Asociația juriștilor din Republica 
Socialistă Rom’ânia, au prezen
tat comunicări științifice privind 
activitatea revoluționară desfă
șurată de Lucrețiu Pătrășcanu. 
Au fost evocate totodată perso
nalitatea științifică multilaterală 
a lui Lucrețiu Pătrășcanu, con
tribuția sa deosebită la dezvol
tarea filosofiei marxiste, a gîn- 
dirii politice, economice și ju
ridice românești.

în Editura Politică 
a apărut:
LUCREȚIU 

PĂTRĂȘCANU 
Texte social-politice 

1921-1938

DECADA TINERETULUI COMUNIST 
LA MUZEUL DE ISTORIE AL REPUBLICII

Un număr sporit de tineri 
muncitori, elevi și studenți din 
Capitală își îndreaptă pașii, in 
aceste zile, spre Muzeul de isto
rie al Republicii Socialiste 
România, din Calea Victoriei nr. 
12. Interesul este determinat d« 
activitățile politico-educative 
care se desfășoară în cadrul 
„Decadei tineretului comunist 
la Muzeul național al Români' 
ei**. Organizată de Comitetul 
municipal București al U.T.C. șl 
Consiliul Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din Cen
trul universitar București în co
laborare cu Muzeul de istorie al 
R.S.R., decada a debutat la 28 
octombrie cu simpozionul „Con
gresul al X-lea al U.T.C. fi 
Conferința a X-a a U.A.S.C.R. — 
evenimente importante în viata 
tineretului patriei noastro". . 
gramul zilelor următoare cuprin
de întîlniri cu veterani ai

luptei revoluționare a tineretu 
lui din România, cu eroi ai 
muncii socialiste, expuneri și 
dezbateri sub formă de între
bări și răspunsuri cu tineri scri
itori și istorici pe teme privind 
lupta poporului român pentru 
neatîrnare, independență na
țională și eliberare socială. La 
expunerea „Amintiri de-un brav 
popor1* ținută ieri de tînărul is
toric Lucian Boia de Ia Universi
tatea din București, au partici
pat peste 200 de uleciști. Azi 
după-amiază va avea Ioc vi
zionarea filmului „Cantemir" 
care va fi urmată de o dezba
tere Ia care participă principalii 
realizatori ai peliculei. Joi, la 
orele 16, în încheierea decadei, 
studenții Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I.L. 
Caragiale** vor prezenta specta
colul „în graiul vremii mele".

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

a U. A. S. C. R.
în 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, delegați ai unor organizații 
de tineret și studenți de pes
te hotare :

TINERETUL 
DEMOCRATICE 
DIN GUINEEA, 
Onmar Diarso, secretar al Co
mitetului Central ;

UNIUNEA NAȚIONALA A 
STUDENȚILOR DIN NORVE
GIA, reprezentată de Mărit Ber- 
gun Hansen, membru al Comi
tetului Executiv :

FEDERAȚIA STUDENȚILOR 
DIN SUEDIA, reprezentată de 
Annika Sanostrom, președinte al 
federației ;

REVOLUȚIEI
AFRICANE 

reprezentat de

A 
REPU- 
EGIPT

UNIUNEA NAȚIONALA A 
STUDENȚILOR DIN ISLANDA, 
reprezentată de Gylfi Pali Her- 
sir ;

LIGA TINERETULUI AFRO- 
SHIRAZI DIN ZANZIBAR, re
prezentată de Simai Jaf far, se
cretar departamental ;

UNIUNEA GENERALA 
STUDENȚILOR DIN 
BLICA ARABA
(G.U.S.E.A.R.), reprezentată de 
Hamady Abdel Wahab, secre
tar general;

SINDICATUL DEMOCRATIC 
AL STUDENȚILOR SPANIOLI 
(S.D.E.E.), reprezentat de JuaiȚ 
Hernandez;

TINERETUL RADICAL RE
VOLUȚIONAR DIN CHILE, re
prezentat de Mario Weitzl, se
cretar național.

Adunări festive cu prilejul
aniversării Marii Revoluții

Socialiste din Octombrie
în cadrul manifestărilor pri

lejuite de cea de-a 58-a aniver
sare a Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie, marți, au 
avut loc adunări festive în mu
nicipiul Tulcea, la București, 
Tîrgoviște și Tg. Jiu, la care au 
luat parte reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de 
stat, ai - -
ARLUS, 
muncii.

Despre
Revoluției din Octombrie, înfăp
tuită sub conducerea partidului 
comunist făurit de Lenin, la 
Casa de cultură a sindicatelor 
din Tulcea au vorbit Ion An- 
dronache, prim-secretar al Co
mitetului municipal Tulcea al 
P.C.R., primarul orașului, și V. 
I. Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București ; 
la întreprinderea „Vulcan11 din 
Capitală. Ion Constantin, direc
torul întreprinderii, și N. V. 
Maslennikov, ministru consilier 
la Ambasada Uniunii Sovietice ; 
la întreprinderea „Autobuzul11, 
din București, Gheorghe Dumi
tru, directorul întreprinderii, și 
B.A. Remov, consilier al am
basadei ; la Casa de cultură a 

- sindicatelor din Tîrgoviște, Ion 
Frățilă, secretar al Comitetului 
municipal Tirgoviște al P.C.R., 
și V. P. Abîzov, consilier al 
ambasadei ; la Combinatul de 
prelucrare a lemnului din Tg. 
Jiu, Nicolae Sperdea, directo
rul combinatului, și A.M. Suri
kov,- adjunct al reprezentantului 
comercial al U.R.S.S.

Cu acest prilej, vorbitorii au 
înfățișat pe larg realizările în
făptuite de poporul român, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, în construcția societății 
socialiste multilateral dezvolta
te, marile succese obținute de 
poporul sovietic, sub conducerea 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, pe calea construirii 
comunismului. Ei au subliniat 
relațiile tradiționale de priete
nie frățească și colaborare din
tre P.C.R. și P.C.U.S., dintre 
popoarele celor două țări, relie- 
fînd importanța deosebită a în- 
tîlnirilor și convorbirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și

Consiliului General 
numeroși oameni ai

importanța istorică a

N. COȘOVEANU

MIERCURI, I NOIEMBRIE 1975

ZILELE FILMULUI SOVIETIC 
CĂLINA ROȘIE — Capitol (orele 
9,30; 11,45; 14; 16; 18,15; 20,30).

ANA ȘI COMANDORUL : Patria 
(orele 9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) .

TENTAȚIA : Victoria (orele 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; 16; 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 Țorele 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 ROMAN : 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).

SECRETUL DIN SANTA VITTO
RIA : Victoria (orele 9,15; 11,30; 
13,45).

SE MAI INT1MPLA MINUNI : 
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).

CANTEMIR : Bucegî (orele 
18; 20,15), Arta (orele 15,30; 
20).

TOAMNA BOBOCILOR : 
puri Noi (orele 9; 11,15; 
15.45; 18; 20,15).

A FOST ODATA UN HOLLY
WOOD : Doina (orele 13; 16; 19 — 
program pentru copii 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 ! Lira 
(orele 15.30, 18, 20,15).

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

DE CE ESTE UCIS UN MAGIS
TRAT : Cotrocenî (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 "............
ASUPRA CRĂIȚELOR î 
(orele 15.30; 18; 20).

MUNTELE ASCUNS î
(ora 17)1

O CĂLĂTORIE SPRE CENTRUL 
PĂMÎNTULUI : Aurora (orele 9; 
11.30; 14,45; 16,45; 19.30), Torni»
(orele 9; 12.30: 16; 19,15).

DRAGOSTE LA 16 ANI : Cosmo» 
(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 î 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).

MOSCOVA - CASIOPEEA 5 
Progresul (ora 16).

TNFRlNGEREA LUT L. WILKIN
SON : Progresul (orele 18; 20).

GAMMA 
Viitorul

Crîngași

PROGRAMUL 1

15,45:
17.45;

Tim- 
13,30;

9.00 Teleșcoală. 10,00 Meridiane 
literare. 11,00 Vetre folclorice. Pe 
sub poale de Ceahlău. 11,15 Aten
ție la... neatenție. ‘ 
riale inflamabile ! 
flori și melodii — 
12,00 închiderea 
14.00 Fotbal : F.C. _ .
Club Bacău (divizia A). Transmi
siune directă de la Pitești. 15.50 
Moment folcloric cu Titiana Mi- 
hali. 16,00 Teleșcoală. Ctitori de 
temelii (Istoria civilizației româ
nești). Banii de-a lungul vremii — 
istoric al monedelor și bancnote
lor din România. 16.30 Curs de 
limba rusă. 17,00 Telex. 17,05 Me
lodii îndrăgite cu Păunită Tones- 
cu și Zoe Cîmpeanu. 17,25 Pentru 
timpul dv. liber, vă recomandăm...

Atenție ! Mate- 
11,35 Covor de 
muzică ușoară, 

programului. 
Argeș — Sport

exterior și cooperării
economice internaționale

Statelor Unite 
Gerald Ford, a 

la Casa Albă pe 
Pățan, viceprim-

România și Polonia

Leonid Brejnev, pentru întări
rea continuă a prieteniei ro- 
mâno-sovietice, pentru dezvol
tarea colaborării multilaterale 
dintre România și U.

Adunările festive 
cheiat cu frumoase 
artistice.

Președintele 
ale Americii, 
primit, marți, 
tovarășul Ion 
ministru al Guvernului Republi
cii Socialiste România, ministrul 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale.

Oaspetele a transmis președin
telui Ford, din partea președin
telui Nicolae Ceaușescu, un salut 
cordial și urări de sănătate și 
fericire. La rîndul său, președin
tele S.U.A. a transmis președin
telui Nicolae Ceaușescu urări 
călduroase de sănătate și feri
cire personală, urări de pace și 
prosperitate poporului român.

Președintele Ford a evocat vi
zita sa în România și convorbi
rile fructuoase purtate cu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. în 
spiritul înțelegerilor realizate la 
București între * ’ ’
ședinți, în cadrul 
la Casa Albă s-a 
cere în revistă a 
tive a relațiilor 
nindu-se accentul pe problema
tica dezvoltării raporturilor eco
nomice și a diversificării comer
țului dintre cele două țări. S-a 
reafirmat hotărîrea ambelor țări

cei doi pre- 
întrevederii de 
efectuat o tre- 
evoluției pozi- 
bilaterale. pu-

r.R.S.S.
! s-au în- 

programe Convorbiri
★

In cadrul acelorași 
țări au fost organizate expoziții 
de fotografii înfățișînd realizări 
ale poporului sovietic pe calea 
construirii comunismului.

manifes-

de a depune noi eforturi pentru 
facilitarea promovării și extin
derii, în continuare, a acestor re
lații reciproc avantajoase. De a- 
semenea, au fost evidențiate noi 
căi și mijloace pentru dezvol
tarea relațiilor româno-ameri
cane pe multiple planuri, spre 
binele ambelor țări și popoare.

La întrevedere, desfășurată în
tr-o atmosferă de cordialitate, 
au participat secretarul comerțu
lui, Rogers Morton, ambasado
rul României în S.U.A.. Corneliu 
Bogdan, precum și ambasadorul 
S.U.A. la București, Harry G. 
Barnes.

★
în aceeași zi, tovarășul Ion 

Pățan a avut întrevederi cu 
John Dunn, președintele Consi
liului pentru politica economică 
internațională de pe ljngă Casa 
Albă, Frederick Dent, reprezen
tantul special prezidențial pen
tru negocierile multilaterale co
merciale, William Cassey, 
președintele Băncii de export
import a Statelor Unite, și David 
Gregg, prim-vicepreședinte al 
Organizației pentru investiții 
particulare în străinătate.

întrevederile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

economice
româno-americane

în ședința sa din 4 noiembrie, 
Biroul Politic al C.C. al 
P.M.U.P. a luat cunoștință de 
desfășurarea și de rezultatele 
vizitei oficiale de prietenie în 
Polonia a tovarășului Manea 
Mănescu, prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste 
România.

Biroul Politic a relevat cu sa
tisfacție eă tratativele desfășu
rate in cursul vizitei și acordu-

rile semnate creează premisa 
pentru dezvoltarea în continuare 
a relațiilor de prietenie dintre 
cele două țări și pentru întă
rirea colaborării reciproc avan
tajoase în diferite domenii ala 
economiei naționale.

în cadrul ședinței au fost dis
cutate și alte probleme ale acti
vității curente a Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P.

de
a

Un grup

preluat puterea
în Bangladesh

Situația
ofițeri superiori

O SCRISOARE
A PREȘEDINTELUI M.P.L.A.

17,40 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto. 18,00 întîlnire 
cu... Elisabeta Neculce-Cartiș. 18,20 
Media de vîrstă — 22 de ani. O 
producție a Studioului de film TV 
In colaborare cu Sahia-film. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 
Cadran economic mondial • Fi
șier : Organizația Națiunilor Uni
te pentru Alimentație și Agricul
tură (F.A.O.). • Interviul emisiu
nii : Marketingul în turism. Par
ticipă E. Nicolescu, doctor în eco
nomie • Escale în porturile lu
mii : Tripoli și Benghazi. 20,20 Te- 
lecinemateca. In ciclul „Mari 
ecranizări" — „La răscruce de 
vînturi". Producție a studiourilor 
engleze. Premieră TV. In distri
buție : Anna Calder-Marshall. Ti
mothy Dalton, Harry Andrews, 
Pamela Browne, James Cassius. 
Muzica Michel Legrand. Regia : 
Robert Fuest. 22,00 Interpretul pre
ferat : Anda “
24 de ore.

Călugăreanu. 22,10

• Campionatul categoriei A de 
fotbal programează astăzi jocu
rile etapei a 13-a. în Capitală 
de la ora 14,00 pe stadioane di
ferite sînt programate două în- 
tîlniri : Dinamo — Politehnica 
Iași (stadion Dinamo) și Steaua
— Politehnica Timișoara (Sta
dion Steaua). Iată întîlnirile care 
vor avea loc în țară : Jiul Pe
troșani — Universitatea Craiova; 
Universitatea Cluj-Napoca — 
Rapid ; F.C.M. Reșița — Sportul 
studențesc ; F.C. Argeș-Pitești — 
S.C. Bacău (meciul va fi televi
zat) ; F.C. Olimpia Satu-Mare
— C.F.R. Cluj-Napoca ; " ~
Constanța — A.S.A. Tg. Mureș ; 
U.T. Arad — F.C. Bihor.

Stațiile noastre de radio vor 
transmite aspecte de la toate 
jocurile. Transmisia se va face 
pe programul 1 cu începere din 
jurul orei 13,45.

• Astăzi, la Constanța, echi
pa de rugbi Waitemata, cam
pioana provinciei Auckland 
(Noua Zeelandă), susține primul 
joc din cadrul turneului pe ca- 
re-1 întreprinde în țara noastră. 
Oaspeții vor întîlni cu începere 
de la ora 16,00 pe stadionul 
„1 Mai11- echipa locală Farul, 
campioana țării noastre. Din 
rîndul jucătorilor oaspeți se dis
ting internaționalii Richards, 
Smith, Harris, Hart, Baker și 
jQalziel. Echipa constănțeană o- 
pune cel mai bun „15“ din care 
se remarcă Motrescu, Dinu, Dă- 
răban, Mușat și Celea. Jocul va 
fi arbitrat de C. Udrea. Dumi
nică, la București, Waitemata va 
primi replica unei selecționate 
divizionare.

• A început turneul interna
țional de handbal de la Trinec 
rezervat echipelor de tineret 
(jucători pînă la 22 de ani). în 
primul meci, echipa României a 
învins cu scorul de 24—17 (8—8) 
selecționata Poloniei. Reprezen
tativa Cehoslovaciei a dispus 
scorul de 25—23 (12—10)
echipa Bulgariei.

• Selecționata masculină 
handbal a României va susți
ne la 7 noiembrie, la Eppelheim, 
un meci internațional în com
pania reprezentativei R.F. Ger
mania. Revanșa acestei întîlniri 
va avea loc două zile mai tîrziu 
în orașul Saarbrucken. Din echi
pă, care a părăsit ieri Capitala, 
fac parte, printre alții. Penu, 
Gațu, Stockl, Birtalan și Tudo- 
sie.

La Washington au loc lucră
rile celei de-a doua sesiuni a 
Comisiei economice mixte ro
mâno-americane, care are pe 
ordinea de zi probleme privind 
dezvoltarea schimburilor co
merciale reciproc avantajoase 
între România și Statele Unite, 
promovarea cooperării econo
mice, industriale și tehnice bi
laterale. Delegațiile celor două 
țări sînt conduse de Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernu
lui, ministru al comerțului exte
rior și cooperării economice in
ternaționale, și Rogers Morton, 
secretar al comerțului.

în timpul convorbirilor a fost

relevată evoluția favorabilă a 
raporturilor economice bilatera
le, în special după intrarea în 
vigoare a Acordului privind 
schimburile comerciale dintre 
România și Statele Unite ale 
Americii. Evidențiindu-se rolul 
hotărîtor pe care l-au avut, în 
acest sens, convorbirile pur
tate de președinții Nicolae 
Ceaușescu și Gerald Ford, la 
București și Washington, de 
ambele părți a fost subliniată 
necesitatea traducerii în viață a 
prevederilor acordului comercial 
româno-american, precum și a 
identificării de noi posibilități 
de cooperare economică.

Știri transmise de agențiile 
internaționale de presă relatează 
că în Bangladesh a avut loc n 
acțiune a unor ofițeri superiori 
conduși de comandantul forțelor 
terestre, Haled Musharaf, care au 
preluat puterea în capitală. Nu 
se cunoaște soarta președintelui 
țării, Khondakar Mustaque Ah
med.

La Dacca se menține calmul, 
dar pe străzi patrulează tancu
rile, iar paza instituțiilor de stat 
a fost preluată de armată. Le
găturile telefonice și telegrafice 
cu străinătatea sînt întrerupte. 
Aeroportul din Dacca este în
chis.

Știri contradictorii informează 
despre arestarea unor tineri ofi
țeri care au participat la lovitura 
de stat din Bangladesh din 15 
august.

Emisiunea postului de radio 
Dacca, captată la Delhi, nu adu
ce nici un fel de precizări în 
legătură cu evenimentele petre
cute în ultimele două zile in 
Bangladesh.

Arestări în Uruguay

PROGRAMUL >
’75. 20,15 Preferin-20,00 Studio

țele dv. muzicale sînt și preferin
țele noastre. 21,05 Telex. 21,10 Te- 
•lerama. „Timpul, dimensiune și 
subiect de film". 21,45 Roman-foi- 
leton : „Familia Thibault". 22,30 
închiderea programului.

Teatrul de Operetă : OKLAHO
MA — ora 19,30; Teatrul Național 
(Sala Mică) : COMEDIE DE MODA 
VECHE — ora 19,30; Teatrul ..Lu
cia Sturdza 
Măgureanu) : 
19,30; (Sala 
TA I — ora . . _
Nottara" (Sala Magheru) : LADY 
X — ora 19,30; (Sala Studio) : 
CORRIDA — ora 19; Teatrul de 
Comedie : PREȘUL — ora 19.30; 
Teatrul Mic : PROFESIUNEA
DOAMNEI WARREN - ora 19.30; 
Teatrul Giulești : STEAUA FARA 
NUME — ora 19.30; Teatrul „C. Tă- 
nase“ (Sala Savoy) : UITE CA NU 
TAC — ora 19,30: (Sala Victoria) : 
CĂVALCADA COMEDIEI — ora 
19.30; Studioul I.A.T.C. : SIMPLE 
COINCIDENTE — ora 20; Teatrul 
„Țăndărică" (Sala Academia) :
SIR ȘI ELIXIR - ora 17; Ansam
blul „Rapsodia română" : PE A- 
CEST PAMÎNT — ora 19.30.

Buiandra" (Schitu 
CHIȚIMIA - ora 

Studio) : ELISABE- 
19,30; Teatrul ,.C. I.

F. C.

CU 
de

de

Remaniere
în guvernul S. U. A.

In cadrul unei conferințe de 
presă televizate, organizată, luni 
seara, la Casa Albă, președinte
le Gerald Ford a anunțat o im
portantă remaniere în guvernul 
american — prima de proporții 
apreciabile după asumarea func
ției supreme în stat, în urmă cu 
15 luni.

în baza deciziei prezidențiale, 
au fost operate următoarele 
schimbări : Donald Rumsfeld, 
secretar general al Casei Albe, 
a fost numit ministru al apără
rii, în locul lui "James Schlesin
ger ; Elliot Richardson, ambasa
dorul S.U.A. la Londra, devine 
titularul Ministerului Comerțu
lui, în locul lui Rogers Morton; 
el își va prelua funcția după 1 
ianuarie 1976. George Bush, șeful 

Biroului de legătură al S.U.A. 
în R.P. Chineză, a fost desemnat 
director al Agenției Centrale de 
Investigații (C.T.A.), în locul lui 
William Colby.

Șeful executivului american a 
făcut cunoscut; de asemenea, că 
Hen^y Kissinger rămîne în pos
tul de secretar de stat, „conti- 
nuînd să joace un rol principal 
în elaborarea și desfășurarea po
liticii externe1*, dar nu va mai 
cumula și funcția de președinte 
al Consiliului Securității Națio
nale. în acest post a fost numit 
generalul de aviație Brent Scow- 
croft, pînă în prezent adjunctul 
lui Kissinger în cadrul acestui 
consiliu. în postul de 
general al Casei Albe 
lui Donald Rumsfeld), 
numit Richard Cheney.

Gerald Ford a precizat că, îna
inte de a opera aceste schim
bări în guvern, i-a informat pe 
liderii celor două camere ale 
Congresului.

Ședința comună a
R. S. f

ședință comună,

secretar 
(în locul
a fost

• RECORDUL ÎN LEGUMICULTURA. Colin Bowcook, un 
pasionat legumicultor britanic, a reușit să cultive, datorită unei 
metode speciale, legume care bat recordurile în ce privește di
mensiunile și greutatea. Astfel, în grădina sa din Willaston, în 
nordul Angliei, au crescut o țelină de 15,8 kg, o varză de 43,5 kg, 
o lăptucă de 11.3 kg. Bowcook deține, de asemenea, recordul în 
ce privește cultivarea tomatelor, recoltînd anul trecut 9,1 kg de 
pe o singură tufă. Deși refuză să-și dea publicității metoda, Co
lin Bowcook a precizat că își plantează culturile în funcție de 
fazele lunii și că folosește mari cantități de îngrășăminte. • UN 
PUTERNIC URAGAN S-A ABATUT LUNI ASUPRA COASTE
LOR SUDICE ALE ISLANDEI. Totalul pierderilor este evaluat 
la 100 milioane coroane’ (circa 600 000 de dolari). Cel mai puter
nic lovită pare a fi, potrivit primelor știri, localitatea Eyrarbak- 
ki, situată la 45 km sud-est de Reykjavik. • HOȚUL ALPINIST. 
Poliția vest-germană a făcut apel la Interpool pentru recupe
rarea obiectelor prețioase furate în cursul nopții de sîmbătă spre 
duminică din catedrala orașului Koln, a căror valoare este esti
mată la mai multe milioane de mărci. După cum s-a anunțat, 
hoții. în -număr de doi, au escaladat unul din pereții edificiu
lui pătrunz.înd înăuntru printr-un orificiu de ventilație și sco- 
țînd apoi din funcțiune instalația de alarmă. Echipamentul lă
sat în interior, ca și operațiunea în sine, arată că cel puțin unul 
dintre ei avea pregătire de alpinist, ceea ce va ajuta politia, se 
speră, în investigațiile sale. • MISS UNIVERS 1975. Iugoslava 
Lidija Vera Manic a cîștigat luni seara concursul international 
pentru frumusețe, desfășurat în localitatea niponă Motobu. Li
dija Vera Manic este studentă și are 20 de ani.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Piața „Sclnteii* Tel î 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzorii din întreprinderi și Instituții 
Cititorii din străinătate pot face abonamente prin ILEXIM — Departamentul export-import presă București, Calea Griviței nr. 64—64 P.O.B. — 2001, telex : 011631.

După cum relatează refugiați 
din Uruguay, sosiți în capitala 
Argentinei, în ultimele zile, în 
această țară au fost arestați 
peste 100 de membri ai partidu
lui comunist și ai Uniunii Tine
retului Comunist. Printre ares
tați se află Alberto Altesor, 
membru al Comitetului Execu-' 
tiv al C.C. al P.C. din Uruguay, 
care a suferit recent o grea in
tervenție chirurgicală, comuniș
tii Selva Braselli și Carlo.* 
Bosch, Huan Carlos Urrusola, 
fost șef al secției internaționale 
a ziarului „Popular11, Umberto 
Rodrigues, secretarul sidicatului 
unit al salariaților portuari, con
ducători ai altor sindicate.

camerelor Adunării
Iugoslavia

întrunite în . ... ______ ,
camerele Adunării R. S. F. Iu
goslavia au 
prezentată 
președintele 
tiv Federal, 
ducerea în __  _ _____r__
privind bazele politicii comune 
ale dezvoltării economice și so
ciale a Iugoslaviei in 1975 și 
proiectul de document referitor 
la dezvoltarea Iugoslaviei în 
1976.

Vorbind despre rezultatele e- 
conomice din primele zece luni 
ale acestui an, premierul 
goslav a relevat că în 
an s-au produs schimbări 
zitive în. domeniul celor ___
importante activități economice, 
ele fiind un rezultat al activi
tății ample inițiate de Prezidiul 
C.C. al U.C.I. în vederea 
ducerii în viață a politicii 
dezvoltare.

înfăptuirea politicii de 
bilizare economică și menține
rea nivelului atins al lichidită
ților țării vor constitui cele două

audiat expunerea 
de Gemal Biedici, 
Consiliului Execu- 
în legătură cu tra- 
viață a rezoluției

iu- 
acest 

po
rn ai

tra
de

sta-

sarcini principale din anul vii
tor, a spus în continuare Gemal 
Biedici, evidențiind necesitatea 
realizării unei structuri a creș
terii economice prin care să se 
asigure rezolvarea problemelor 
dezvoltării și un echilibru eco
nomic dinamic. El a arătat că 
va fi sprijinită intensificarea 
producției și a exportului, iar 
politica privind consumul și im
porturile va avea în vedere sa
tisfacerea cerințelor celor mai 
importante, punîndu-se accentul 
pe înlocuirea unor mărfuri din 
import prin produse realizate în 
țară.

In continuarea lucrărilor au 
fost prezentate o expunere cu 
privire la proiectul de lege re
feritor la sistemul planificării 
sociale .și planul social al Iu
goslaviei și o expunere pe mar
ginea noului cod penal.

Adunarea R.S.F.I. a hotărît ca, 
pînă la 5 decembrie să se defi
nitiveze planul de dezvoltare a 
țării pe 1976, urmînd ca el să 
fie apoi adoptat definitiv. >

Primul ministru al guvernu
lui de tranziție din Angola, dr. 
Lopo de Nascimento, aflat în
tr-o vizită la Kampala, a în- 
mînat șefului statului ugandez, 
generalul Idi Amin, președinte
le în exercițiu al Organizației 
Unității Africane, o scrisoare 
din partea președintelui Mișcă
rii Populare pentru Eliberarea 
Angolei (M.P.L.A.), dr. Agostin- 
ho Neto. — relatează agenția 
United Press International.

Președintele M.P.L.A. arată 
în această scrisoare, al cărei 
conținut a fost difuzat oficial 
de postul de radio Kampala, că 
mercenari sud-africani și mem
bri ai așa-zisei armate portu
gheze de eliberare luptă, în in
teriorul teritoriului, împotriva 
Mișcării Populare pentru Eli
berarea Angolei. Ca urmare «î* 
acestei invazii, a adăugat pre
ședintele A^bstinho Neto, „Miș
carea Populară pentru Elibera
rea Angolei consideră că este 
de datoria sa de a-și asuma toa
te responsabilitățile proclamării 
independenței la 11 noiembrie**. 
El a solicitat Organizației Uni
tății Africane ajutor pentru a 
face față acestei invazii.

Etiopia: Proiecte 
de creare a unor

organizații 
muncitorești, 

țărănești și de tineret
în Etiopia se desfășoară o 

intensă activitate de pregă
tire a condițiilor pentru cre
area unui partid politic 
unic, potrivit declarației fă
cute in acest sens de Teferi 
Bante, președintele Comite
tului Militar și Administra
tiv Provizoriu din Etiopia.

Comitetului i-au fost pre
zentate, la 4 noiembrie, spre 
aprobare, proiectele statute
lor unor organizații munci
torești, țărănești și de tine
ret, elaborate de organul 
consultativ civil de pe lingă 
comitet și de diferite mi
nistere și departamente. 
După cum a anunțat șeful 

-guvernului etiopian, aceste 
proiecte se întemeiază pe 
principii socialiste. Pe baza 
lor vor fi reorganizate și sin
dicatele etiopiene făcind 
parte din Confederația Sin
dicatelor.

Guvernul etiopian inten-'"' 
ționează să reglementeze, de 
asemenea, modul de consti
tuire a asociațiilor țărănești 
care se formează pe baza 
legii privind reforma agra
ră. Proiectul statutului or
ganizației de tineret are in 
vedere atragerea tinerilor 
pînă la virsta de 30 de ani, 
inclusiv a elevilor și studen
ților la activitatea socială.

’* I f
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s-a• LA 3 NOIEMBRIE, 
semnat Ia' Moscova Protocolul 
privind schimbul de produse de 
celuloză și hirtie între ministere
le de resort din România și 
Uniunea Sovietică pe anii 1976— 
1980.

Protocolul, care prevede o du
blare a volumului schimburilor 
in aceste domenii, față de pe
rioada 1971—1975, a fost sem
nat de Gheorghe Lazăr, adjunct 
al ministrului economiei fores
tiere și materialelor de construc- 
. ...................................................al 

și

repetat apelul adresat populației 
de a-și relua activitatea norma
lă. Străzile orașului au cunos
cut, marți, un mare trafic de 
automobile și pietoni.

Restricțiile de circulație con
tinuă să se mențină pe timpul 
nopții, o parte din punctele în
tărite, ocupate de fracțiunile 
rivale, nu au fost încă evacuate.

tele Unite privind reducerea 
trupelor americane de pe terito
riul țării, în vederea retragerii 
totale a acestora și a lichidării 
bazelor militare americane 
din Tailandâ. Ministrul a preci
zat că pînă în martie 1976 vor 
fî~îichidate toate bazele militare 
ale S.U.A., inclusiv baza de la 
Udon, și vor fi retrași de pe 
teritoriul tailandez toți militarii 
americani.

ții, și I. Krapivin, adjunct 
ministrului industriei hîrtiei 
celulozei.

• ZI FARA INCIDENTE LA 
BEIRUT

Nici un incident nu a mai 
fost semnalat, marți, în capi
tala Libanului, unde ultimul a- 
cord de încetare a focului pare 
să se impună tot mai mult. Ma
joritatea celor înarmați s-au 
retras de pe străzile orașului și 
baricadele au început să fie 
demolate de către forțele de 
securitate, ajutate de armată.

Postul de radio Liban a anun
țat, in cursul dimineții, că toa
te căile de acces către Beirut au 
devenit sigure.

Primul ministru Rashid Ka- 
rame, care a avut o nouă în
tâlnire cu reprezentanții forma
țiunilor politice libaneze, și-a

• PREGĂTIRILE ÎN VE
DEREA primelor alegeri loca
le și în comitetele administra
tive la diferite eșaloane din 
Laos, prevăzute pentru luna 
aprilie anul viitor, sînt în pli
nă desfășurare, informează a- 
genția Kaosan Pathet Lao. 
într-un editorial difuzat de 
..Vocea Pathet Lao“ se sub
liniază că viitoarele alegeri 
vin să confirme hotărîrea po
porului laoțian de a lichida 
toate vestigiile neocolonialiste 
și a consolida puterea revo
luționară.

• MINISTRUL TAILANDEZ 
al afacerilor externe, Chatichai 
Choonhavan, a declarat, în ca
drul unei conferințe de presă că, 
în prezent, guvernul de la 
Bangkok poartă tratative cu Sta-

Tiparul : Combinatul poligrafie „Casa Scînteii*,

• DECLARAȚIE A UNOR FOR
MAȚIUNI POLITICE SPANIOLI

Mai multe formațiuni politice 
spaniole de orientare democrat- 
creștină, — incluzînd Federația 
Democratică Populară, Stînga 
Democratică, Uniunea Democra
tică din Catalonia și Uniunea 
Democratică din Valencia care 
își desfășoară activitatea, toate 
în ilegalitate — au dat publici
tății o declarație în care cer li
beralizarea vieții politice din 
Spania. Documentul, distribuit 
clandestin, denunță"7 represiuni
le regimului franchist și bruta
litățile poliției, cerîrid elibera
rea imediată a prizonierilor po
litici, recunoașterea de către au
torități a Declarației O.N.U. a- 
supra drepturilor omului.
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