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intr-o atmosferă entuziastă, de puternic elan patriotic, dînd expresie voinței ferme

a tinerei generații de a înfăptui neabătut hotărîrile Congresului al Xl-lea al P. C. R.,

indicațiile secretarului general al partidului

în Editura politică a apărut:

NICOLAE CEAUȘESCU:
Cuvîntare la ședința festivă 
de deschidere a Congresului 
al X-lea al Uniunii Tineretului 
Comunist, a Conferinței a X-a 

a Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România și a celei 
de-a lll-a Conferințe Naționale 

a Organizației Pionierilor

Primire la tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU 

a delegației Partidului 
„Noua Democrație" 

din Grecia

IERI ȘI-A ÎNCHEIAT LUCRĂRILE FORUMUL 
TINERETULUI COMUNIST AL PATRIEI

Scrisoare comună a Congresului al X-lea al Uniunii Tinerelului Comunist 
si a Conferinței a X-a a Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști 

din România adresată

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

DesMțurlndu-șl hierârth la un an de la cel 
de-al Xl-lea Congres al Partidului Comunist Ro
mân, intr-o perioadă de puternic avînt creator al 
națiunii noastre, î» care eforturile tuturor oame
nilor muncii sînt indestructibil unite în măreața 
operă de traducere în viață a Programului parti
dului de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre comunism, 
Congresul al X-lea al Uniunii Tineretului Comunist 
și Conferința a X-a a Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România, reflectînd voința 
și convingerile unanime ale tinerei generații a 
patriei, exprimă conducerii partidului, dumnea
voastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, încrederea nețărmurită și adeziunea 
deplină la politica profund științifică, marxist-le- 
ninistă a P.C.R., hotărirea fermă de a milita pen
tru creșterea contribuției și participarea activă a 
tinerilor la întreaga viață economică și social-po- 
litică.

Participarea la ședința festivă de deschidere 
a lucrărilor forumului tineretului revoluționar 
din România a conducerii partidului, in frunte 
cu dumneavoastră, mult stimate tovarășe secre
tar general, cel mai iubit fiu al poporului nos
tru, prieten apropiat al tineretului, orientările și 
indicațiile deosebit de prețioase, de o excep
ționala însemnătate teoretică și practică pe care 
ni le-ați adresat, reflectare vie a preocupărilor 
consecvente ale partidului, ale societății pentru 
formarea noastră în spirit comunist, revo
luționar, reprezintă pentru noi toți — ro
mâni, maghiari, germani și de alte națio
nalități - un înflăcărat îndemn de a duce mai 
departe, împreună cu întregul popor, glorioasele 
tradiții de luptă revoluționară ale clasei munci
toare, ale comuniștilor, măreața operă de edifi
care a socialismului și comunismului in patria 
noastră. Exprimind profunda noastră gratitudine 
pentru condițiile de muncă, viață și în
vățătură, de participare la întreaga ac
tivitate economică și social-politică, dînd 
glas gindurilor pe care le nutrește tî- 
năra generație, sentimentelor de înaltă mîndrie 
patriotică și adine respect pentru tot ceea ce ș-a 
înfăptuit și se înfăptuiește pe pămintul patriei, 
pentru creșterea continuă a prestigiului țării 
noastre în lume, reafirmăm dragostea fierbinte 
și înalta recunoștință față de popor și partid, 
față de dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, convingerea neclintită câ vigoarea 
și clarviziunea exemplare cu care, în fruntea 
partidului și statului, conduceți destinele Româ
niei socialiste, constituie certitudinea înfloririi 
multilaterale a patriei, a viitorului nostru co
munist.

Cutezanța și forța vizionară cu care partidul 
scrutează viitorul înflăcărează conștiințele tinere 
și îndeamnă întregul tineret la o bogată acti
vitate creatoare, la o integrare și mai puternică 
în efortul național de ridicare a patriei pe noi 
culmi ale progresului și civilizației. Puternic 
însuflețiți de minunatele perspective de muncă, 
viață și creație, deschise tineretului de 
Programul partidului, sîntem ferm hotăriți 
să facem totul pentru intensificarea și 
unirea eforturilor tinerei generații în opera de 
dezvoltare economico-socială a țării, să mobili

Scrisoarea adresată de a IlI-a Conferință a Organizației Pionierilor

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

In aceste zile eroice, cînd întregul nostru po
por participă cu elan și însuflețire la înfăptuirea 
hotăririlor celui de-al Xl-lea Congres al parti
dului, noi, participanții la cea de-a lll-a Con
ferință Națională a Organizației Pionierilor, în 
numele tuturor copiilor patriei și al tuturor ca
drelor care se ocupă de educarea comunistă, 
revoluționară a celei mai tinere generații, adre
săm conducerii partidului, dumneavoastră per
sonal, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai apropiat prieten și îndrumă
tor al tinerei generații, un mesaj de profundă 
dragoste și recunoștință pentru părinteasca și 
neobosita grijă pe care o manifestați perma
nent față de viața, activitatea și preocupările 
celor mai fragede vlăstare ale României so- 
cicliste.

Animați de dorința sinceră de a răspunde 

zăm, sub conducerea organelor și organizațiilor 
de partid, energiile și capacitățile creatoare ale 
tuturor tinerilor - muncitori, țărani, elevi, stu- 
denți, intelectuali - la îndeplinirea inte
grală, la un înalt nivel calitativ, a sarcinilor 
economice, profesionale, să milităm activ pentru 
formarea și educarea lor comunistă, revoluționa
ră, în spiritul cultului față de muncă, al princi
piilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, 
ale eticii și echității socialiste.

Parte integrantă a eroicei noastre clase mun
citoare, tinerii din industrie, construcții, trans
porturi, pe deplin conștienți de răspunderile ce 
le revin in înfăptuirea politicii partidului de dez
voltare accelerată a economiei socialiste, vor ac
ționa cu toată puterea lor de muncă pentru 
realizarea și depășirea sarcinilor de plan, crește
rea productivității muncii, a calității produselor, 
obținerea unor importante economii de materii 
prime, materiale și energie, pentru realizarea 
amplului program de investiții, pentru ridicarea 
eficienței întregii activități economice. Organiza
țiile U.T.C. din rîndul tineretului muncitoresc, 
principalul detașament al Uniunii Tineretului 
Comunist, vor acționa cu toate forțele pentru în
făptuirea sarcinilor cincinalului 1976-1980 - 
etapă calitativ nouă, de mare însemnătate, pen
tru progresul necontenit al patriei noastre.

Puternic însuflețiți de sarcinile ce le revin în 
dezvoltarea intensivă și modernizarea agricultu
rii, în transformarea ei radicală, toți tinerii din 
mediul rural - țărani, mecanizatori, elevi, inte
lectuali - alături de ceilalți oameni ai muncii, 
își vor intensifica eforturile pentru creșterea pro
ducției agricole vegetale și animale, sporirea 
gradului de mecanizare și chimizare, înfăptuirea 
programului de irigații și îmbunătățiri funciare, 
pentru continua înflorire economico-socială a 
satului românesc, pentru ridicarea sa pe noi 
trepte de civilizație socialistă.

finind seama de cerința transformării revolu
ționare a învățămîntului de toate gradele, a 
înfăptuirii neabătute a indicațiilor dumneavoas
tră de a face totul pentru a pregăti tineretul 
pentru muncă, pentru creație, pentru viață, ele
vii și studenții, animați de nobilele răspunderi 
puse de partid în fața școlii, de dorința patrio
tică de a se forma ca cetățeni cu o înaltă pre
gătire moral-politică și de specialitate, de a 
munci acolo unde nevoile societății o cer, or
ganizațiile U.T.C. și asociațiile studenților co
muniști vor acționa hotârît pentru îndeplinirea 
exemplară a obligațiilor profesionale și perfec
ționarea continuă a pregătirii practice, contri
buind și mai activ la transformarea instituțiilor 
școlare și universitare în centre de învățămînt, 
cercetare și producție, de formare în spirit co
munist a noilor generații de cadre necesare în
făptuirii obiectivelor stabilite de Congresul al 
Xl-lea, de Programul Partidului Comunist Român.

Intelectualitatea tînără a României socialiste, 
conștientă de răspunderile ce-i revin în promo
varea și afirmarea largă a cuceririlor revoluției 
tehnico-științifice, în ridicarea nivelului general 
de cunoaștere și orizontului de cultură a! oa
menilor muncii, al tineretului, își va spori con
tinuu aportul la creșterea eficienței întregii ac
tivități economice, la dezvoltarea spiritualității 

prin fapte demne, pionierești, grijii și atenției cu 
care partidul, întreaga noastră societate ne în
conjoară, vă informăm că ne-am străduit în 
permanență să înfăptuim cu fermitate și simț de 
răspundere indicațiile și îndemnurile pe care ni 
le-ați adresat in nenumărate rinduri. Intilnirile 
emoționante pe care le-am avut cu dumnea
voastră, indicațiile pline de dragoste pe care ni 
le-ați dat au constituit pentru pionieri și șco
lari, pentru educatori, un vibrant și însuflețitor 
îndemn de a ne îmbunătăți și perfecționa con
tinuu activitatea, stilul de muncă, de a milita 
cu toată hotărirea și entuziasmul pentru culti
varea în inimile purtătorilor cravatei roșii cu 
tricolor, ale tuturor copiilor țării, a mărețelor 
idealuri ale clasei muncitoare, ale Partidului 
Comunist Român, a tradițiilor înaintate de mun
că și luptă ale poporului nostru, de a năzui in 

comuniste a poporului, a tinerei generații, la 
înflorirea multilaterală a științei, a culturii și 
artei noastre socialiste.

Tinerii militari, participants la formațiunile de 
pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, 
gata oricind sa apere cu orice sacrificiu pă
mintul străbun, cuceririle revoluționare ale po
porului, independența, suveranitatea și integrita
tea patriei, sînt hotăriți să facă totul pentru per
fecționarea continuă a pregătirii lor politice și 
de luptă, se angajează să-și intensifice necon
tenit eforturile pentru ca, alături de întregul 
popor, să-și aducă o contribute tot mai în
semnată la înfăptuirea marilor obiective stabili
te de Congresul al Xl-lea al P.C.R.

Conștienți că viitorul țării depinde de oamenii 
ei, de nivelul de conștiință, de trăsăturile lor 
moral-politice, vă încredințăm, că, sub conduce
rea organelor și organizațiilor de partid, vom 
acționa perseverent pentru însușirea și aplica
rea ideologiei și programului partidului, a Co
dului principiilor și normelor muncii și vieții co
muniștilor, ale eticii și echității socialiste, temelii 
trainice pentru educarea comunistă a tinerei ge
nerații, pentru formarea omului nou, caracteri
zat de cinste, sinceritate și modestie, corectitu
dine și răspundere în muncă și viață, 
constructor actiy și conștient al . societății 
socialiste, al comunismului în patria noas
tră. Angajîndu-ne să facem totul pentru 
a fi la înălțimea răspunderilor sociale și 
politice care revin tinerei generații din Progra
mul Partidului Comunist Român, vom acționa cu 
hotârîre pentru intensificarea întregii activități 
de educare patriotică a tineretului, pentru cu
noașterea și prețuirea de la cea mai fragedă 
vîrstă, a trecutului glorios de luptă a poporu
lui, a marilor înfăptuiri ale prezentului socia
list, pentru dezvoltarea la fiecare tinăr a mîn- 
driei de a fi cetățean al României socialiste, a 
hotârîrii ferme de a-și dărui întreaga capacitate 
de muncă și creație, talentul și energia înfăp
tuirii cutezătoarelor năzuințe de progres și ci
vilizație ale națiunii noastre.

Pornind de la strălucitul dumneavoastră 
exemplu, de la spiritul revoluționar și înaltul 
patriotism care vă definesc întreaga muncă și 
viață, vă încredințăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că întreaga activitate 
politico-educativă a organizațiilor U.T.C. și aso
ciațiilor studenților comuniști va fi consacrată 
formării și dezvoltării conștiinței socialiste și co
muniste a tineretului, transpunerii neabătute în 
practică, de către fiecare tinăr, a normelor de 
muncă și viață comuniste, cultivării spiritului de 
abnegație și sacrificiu pentru cauza patriei, 
partidului și poporului, a înaintării României 
spre comunism.

Preocupindu-ne cu consecvență de creșterea 
eficienței întregii munci de formare comunistă și 
educare în spiritul umanismului revoluționar, a 
tinerei generații, vom acționa cu hotârîre pentru 
intensificarea acțiunilor cultural-artistice, sporti
ve și turistice și accentuarea laturii lor educa
tive, pentru dezvoltarea la tineri a pasiunii de 
a cunoaște valorile culturii și artei naționale și 
universale, atragerea largă a tineretului la prac
ticarea sistematică a sportului și turismului, în 

fiecare clipă să devină, în ginduri și în fapte, 
demni urmași ai comuniștilor.

însuflețiți de pilduitorul dumneavoastră exem
plu de muncă și viață, de patriot și revoluționar 
înflăcărat, de dăruire pentru fericirea poporu
lui, vă raportăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că, alături de părinții și frații noștri 
mai mari, pionierii României socialiste și-au 
mobilizat toate forțele pentru transpunerea în 
viață a mărețului Program de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, a istoricelor hotărîri 
adoptate la Congresul al Xl-lea al partidului, 
angajindu-se, cu elan și însuflețire patriotică, să 
facă din fiecare pionier al patriei noastre so
cialiste un om temeinic pregătit pentru muncă 
și viață, cunoscător al celor mai înaintate cu
ceriri ale științei și tehnicii in toate domeniile 

vederea formării tinerilor ca oameni noi, eu un 
larg orizont de cultură, cu acele trăsături mo
rale și fizice pe care le implică angajarea ple
nară în amplul efort de muncă consacrată în
făptuirii obiective'or construcției socialiste și co
muniste a patriei.

Hotăriți să acționăm cu perseverență, pe baza 
indicațiilor dumneavoastră, pentru consolidarea 
politico-organizatorîcă a Uniunii Tineretului Co
munist și Uniunii Asociațiilor Studenților Comu
niști din România, pentru unirea eforturilor ti
nerei generații și integrarea ei activă în înfăp
tuirea măreței opere de construire a socialis
mului și comunismului în patria noastră, vom 
milita neabătut pentru întărirea spiritului com
bativ, de intransigență revoluționară, pentru 
îmbunătățirea și perfecționarea continuă a sti
lului de muncă, a întregii activități, pentru ca 
fiecare organizație să devină un puternic co
lectiv de muncă și luptă, de educare comunistă 
a tinerilor.

Congresul al X-lea al U.T.C. și Conferința a 
X-a a U.A.S.C.R. exprimă, în numele tuturor ti
nerilor patriei, totala adeziune față de politica 
externă principială și consecventă a partidului, a 
României socialiste, expresie fidelă a aspirații
lor vitale ale națiunii noastre, a cerinței respec
tării ferme în relațiile dintre state a principiilor 
noi, ale deplinei egalități în drepturi, indepen
denței și suveranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, renunțării la forță și la a- 
menințarea cu forța, ale făuririi unei lumi mai 
bune și mai drepte. Reafirmînd profunda noastră 
recunoștință față de contribuția de seamă pe 
care dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, personalitate proeminentă a vieții 
internaționale, cel mai autorizat exponent al na
țiunii noastre socialiste, o aduceți la promova
rea idealurilor de libertate, securitate și colabo
rare între popoare, la instaurarea unei noi or
dini economice și politice, vă asigurăm că Uniu
nea Tineretului Comunist și Uniunea Asociații
lor Studenților Comuniști din România vor des
fășura, și în viitor, o amplă activitate internațio
nală, dezvoltînd relații de colaborare multilate
rală cu organizațiile de tineret revoluționare, 
progresiste și democratice din întreaga lume, 
contribuind la întărirea solidarității internațio
naliste, a unității tinerei generații în lupta împo
triva imperialismului, colonialismului și neocolo- 
nialismului, pentru adincirea cursului destinderii 
și cooperării, pentru pace și progres social.

Avind drept călăuză supremă pilda de muncă 
și viață comunistă pe care o dați dumneavoas
tră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu - sim
bol al tinereții revoluționare, al dragostei înflă
cărate față de patrie și popor, militant neobosit 
pentru triumful ideilor socialismului și co
munismului, ale păcii și colaborării între popoare 
— ne angajăm în mod solemn că vom fi la înăl
țimea chemării și îndemnurilor partidului, vom 
acționa fără preget pentru a ne forma în spirit 
comunist, revoluționar, ca militant! de nădejde 
ai cauzei partidului și poporului, că vom face 
totul pentru înfăptuirea hotăririlor Congresului 
al Xl-lea al P.C.R., a mărețului Program de fău
rire a societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comunism.

în ziua de 5 noiembrie, tova
rășul Nicolae Ceaușescu,e secre
tar general al Partidului ’Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a pri
mit delegația Partidului „Noua 
Democrație" din Grecia, condusa 
de Gheorghios BakatseloS, fost 
ministru, deputat in Parlamentul 
elen, care întreprinde o vizită 
în țara noastră, la invitația C.C. 
al P.C.R. Din delegație fac parte 
Gheorghios Tzitzicostas, Panaio- 
tis Gherakis. Stâvros Tataridis 
și Ioanis Antonopoulos, deputați 
în Parlamentul elen.

La întrevedere au participat 
tovarășii Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Corneliu Mănescu și 
Constantin Dăscălescu. membri 
ai C.C. al P.C.R., Vasile Șandru, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

A luat parte, de asemenea, 
ambasadorul Republicii Elene 
la București. Dimitri Papadakis.

Conducătorul delegației a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu salutul președintelui 
Partidului „Noua Democrație", 
prim-ministru al Republicii Ele
ne. Constantin Karamanlis.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
adreseze, din partea sa. un. sa
lut primului ministru Constan
tin Karamanlis și a evocat cu 
plăcere recentele convorbiri a- 
vute la București cu premierul 
grec, subliniind însemnătatea 
înțelegerilor stabilite cu acest 
prilej pentru dezvoltarea relați
ilor dintre țările și popoarele 
noastre.

In timpul întrevederii, s-a 
relevat cu satisfacție că relațiile 
dintre România și Republica E- 
lenă cunosc o evoluție pozitivă, 
ascendentă, apreciindu-se că un 
rol hotăritor in această privință 
l-au avut contactele la nivel 
înalt. Declarația comună solemnă 
și celelalte documente adoptate 
de președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul mi
nistru Constantin Karamanlis.

Convorbirea a evidențiat do
rința de a extinde și adinei con
tinuu colaborarea româno-elenă 
— în domeniile politic, economic, 
tehnico-științific, cultural —. de 
a promova conlucrarea dintre 
organizațiile politice, dintre 
parlamentele celor două țări, 
în deplin consens, s-a subliniat 
că întărirea raporturilor priete
nești dintre România și Repu
blica Elenă are o deosebită im
portanță pentru consolidarea u- 
nor relații de bună vecinătate, 
colaborare și pace în Balcani, 
pentru 'd^sHndei'e. . cooperare" și 
securitate in Europa și în în
treaga lume.

în contextul abordării unor 
aspecte ale actualității politice 
internaționale, s-a reliefat ne

cesitatea transpunerii în fapt a 
prevederilor Actului final al 
Conferinței general-europene. 
Schimbul de opinii a evidențiat 
convingerea celor două țări ca 
instaurarea unei securități reale 
pe continentul nostru și in lume 
impune să se acționeze mai in
tens pentru stingerea focarelor 
de încordare și conflict, pentru 
dezangajare militară și dezar
mare, pentru lichidarea subdez
voltării. pentru stabilirea unei 
noi ordini politice și economice 
internaționale, reclamă partici
parea tuturor țărilor la rezol
varea. în interesul popoarelor, a 
problemelor contemporaneității.

In acest cadru, a fost manifes
tată dorința de a se acționa pen
tru dezvoltarea colaborării pe 
plan balcanic, pentru a se putea 
ajunge la transformarea Balca
nilor într-o zonă a prieteniei, 
păcii și cooperării. în acest 
sens, s-a apreciat importanța 
propunerii guvernului elen de 
a se convoca o reuniune a ad- 
juncților miniștrilor planificării 
d,in țările balcanice, precum și 
a extinderii conlucrării balcani
ce pe tărîm economic și in alte 
domenii.

Totodată, a fost relevată ne
cesitatea de a se urgenta regle
mentarea pe cale politică a si
tuației din Cipru, care să asigu
re independența, suveranitatea, 
integritatea teritorială și neutra
litatea acestui st^t, conviețuirea 
pașnică și conlucrarea democra
tică a celor două comunități.

Conducătorul delegației a ex
primat mulțumiri tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru pozi
ția constructivă adoptată de 
România, pentru contribuția pe 
care țara noastră, personal șeful 
statului român, o aduc soluțio
nării pașnice a problemei ci
priote.

In cursul întrevederii, s-a sub
liniat că un rol însemnat în în
făptuirea dezideratelor majore 
ale omenirii. îl au, alături de gu
verne. partidele politice, forțele 
democratice și progresiste, opi
nia publică. In acest sens, s-a 
exprimat hotărirea de a dezvol
ta raporturile de conlucrare din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul „Noua Democrație" din 
Grecia, cu convingerea ca se 
pot stabili intre partide relații 
de bună colaborare atunci cînd 
se pornește de la dorința de a 
sluji prin aceasta cauza' păcii, 
democrației, înțelegerii și coope
rării între popoare.

Cele două partide și-au mani
festat încrederea că promovarea 
legăturilor prietenești dintre ele 
este în folosul ambelor țări și 
popoare, dezvoltării. relațiilor lor 
de colaborare pe multiple pla
nuri, al destinderii și securității, 

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, priete
nească.

PLENARA

C.C. AL U.T.C.
Comitetul Central al Uniunii 

Tineretului Comunist ales de cel 
de al X-lea Congres al U.T.C. 
s-a întrunit în prima sa ședință 
și a ales membrii Biroului C.C. 
al U.T.C., membrii supleanți ai 
Biroului C.C. al U.T.C., primul 
secretar și secretarii C.C. al 
U.T.C.

Prim-secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist a fost ales tovarășul 
Ion Traian Ștefănescu.

Ca membri ai Biroului C.C. al 
U.T.C. au fost aleși tovarășii : 
Ion Traian Ștefănescu, Dionisie 
Balint. Stela Bălan, Constantin 
Boștină, Nicu Ceaușescu, Maria 
Crețu, Nicolae Croitoru. Gabor 
Cseke, Radu Enache, Constantin 
Faina. loan Fazakaș, Nicolae 
Dan Fruntelată, Pantelimon Gă- 
vănescu, Damian Gheorghe, Vir
gil Hampu, Mihai Hîrjău. Ilie 
Lavu, Cristina Luca, Iulian

Lungu, Elena Mechenici, Mari»
Mihalache. Ion 
bina Liliana 
Nagîț, Victor 
drei Paszka,

Mihăilescu. Sa- 
Mihuț, Dumitru 
Năstăsescu, An- 
Ioan Rotărescu,

Ion Sasu, Zaharia Vlăsceanu.
Ca membri supleanți ai Birou

lui C.C. al U.T.C. au fost aleși 
tovarășii Dumitru Băsceanu, 
Ioana Bratu, Valentin Gheorghe 
Bubu, Anca Daniela Co joi. loan 
Fiilop, Ștefan Knuff, Mircea 
Florian Șandru, Dorina Tocaci.

Din secretariatul C.C. al U.T.C. 
fac parte tovarășii : Ion Traian 
Ștefănescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C.. PanteH-
mon Găvănescu, Nicolae Croi
toru, Radu Enache, Mihai 
Hîrjău. Dionisie Balint, Cristina 
Luca, Ion Sasu.

Președinte al Comisiei d«
Cenzori a U.T.C. a fost aleg to
varășul Nicolae Felecan.

Cuvîntul participanților 
la dezbaterile 

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

în paginile III, IV și V

de activitate, un militant activ al concepției re
voluționare, materialist dialectice despre lume și 
viață, un constructor devotat și entuziast al co
munismului.

Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că rezultatele bune pe care 
le-am obținut la învățătură in anul școlar tre
cut, cînd peste 7 000 de unități și zeci de mii 
de detașamente de pionieri au reușit să promo
veze integral anul de invățămint, precum și suc
cesele pe care le-am obținut pe frontul muncii 
patriotice, prin realizarea și depășirep angaja
mentelor economice pe care ni le-am asumat, 
vor constitui pentru noi un exemplu mobilizator 
în indeplinireă sarcinilor de mare răspundere 
pe care partidul, societatea, le pune in fața vii-

(Continuore in pag. a V-a)

Mesaje ale solidarității 
internaționaliste 

adresate Congresului 
al X-lea al U.T.C 
în paginile VI, VII și VIII
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LUCRĂRILE CONGRESULUI1 AL X-LEA AL U. T. C.

Angajament unanim de a acționa neabătut 
pentru unirea eforturilor întregului tineret 

în înfăptuirea mărețului Program al partidului
Desfășurat timp de trei zile, 

in atmosfera de puternic entu
ziasm caracteristică tinereții, 
Congresul al X-lea al Uniunii 
Tineretului Comunist a mar
cat un moment important în 
viața organizației revoluționare 
a tineretului din țara noastră, 
însuflețiți de îndemnurile mo
bilizatoare ale secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de cuvânta
rea sa, rostită la ședința festivă 
de deschidere — document de 
excepțională valoare teoretică și 
practică, care sintetizează cu 
clarviziune răspunderile și rolul 
tineretului în transformarea re
voluționară a societății noastre 
— delegații au făcut o amplă 
trecere în revistă a realizărilor 
și neîmplinirilor înregistrate în 
activitatea desfășurată de orga
nele' și organizațiile U.T.C. în 
perioada care a trecut de la 
precedentul Congres și au Exa
minat modalitățile practice cele 
mai eficiente de antrenare a în
tregului tineret al patriei la 
înfăptuirea mărețelor obiective 
stabilite de cel de-al XI-lea 
Congres al P.C.R., pentru spo
rirea contribuției tinerei gene
rații la făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate în 
patria noastră.

La lucrările ultimei zile au 
participat tovarășii Emil Bobu 
și IOsif Uglar.

Sînt prezenți, de asemenea, 
membrii delegațiilor de tineret 
de peste hotare care participă 
la Congres.

Tri prima parte a ședinței de 
dimineață, tovarășul Ion Traian 
Ștefănescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., a informat Con
gresul despre desfășurarea. celei 
de-a X-a Conferințe a Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comu
niști, relevînd că ceea ce a ca
racterizat dezbaterile a fost e- 
fortul tuturor delegaților de a 
găsi soluții practice optime pen
tru traducerea în viață a indi
cațiilor date de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Au fost reluat^ apoi, dezba
terile In plenul Congresului. Au 
luât cuvîntul tovarășii Constan
tin Manolescu, adjunct al mi
nistrului educației și învățămîn- 
tului, Rudolf Kaderjabek, mem
bru al Biroului C.C. al U.T.C., 
locțiitor al secretarului Comite
tului U.T.C. ăl secției de mașini 
electrice a întreprinderii.. con
structoare de mașini din Reșița, 
Radu Enache, secretar al C.C. 
al U.T.C., Lizica Bast are, secre
tar al Comitetului U.T.C. din 
unitățile comerciale ale sectoru
lui 4 al Capitalei, general-colo
nel Ion Coman, prim-adjunct al 
ministrului apărării naționale, 
șef al Marelui Stat Major, Cos- 
tic& Poteră, secretar al Comi
tetului U.T.C. de la Șantierul 
naval Constanța, Mircea Botoa- 
că, elev la Grupul școlar de 
chimie din Ploiești. Georgeta 
Olteanu, secretar al Comitetului 
U.T.C. al comunei Dor Mărunt, 
județul Ialomița. Marin Matei, 
secretar al Organizației U.T.C. 
de la S.M.A. Movileni, județul 
Olt, Ștefan Cojocaru, vicepre
ședinte al Consiliului U.A.S.C.R. 
din Centrul universitar Iași, 
Natalia Buzduga, secretarul Co
mitetului U.T.C. de la Fabrica 
de conserve din Sulina, Ion 
Nistor, secretar al Comitetului 
U.T.C. de la Trustul de con
strucții hidrotehnice Lotru, Ion 
Dodu Bălan, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, loan Fuiop, prim- 
seeretar al Comitetului munici
pal Tg. Mureș al U.T.C., Victo
ria Bistriceanu, prim-secretar al 
Comitetului județean Dolj al 
U.T.C., Marcel Cucu, secretar 
al organizației U.T.C. de la 
I.A.S. Insula Mare a Brăilei, 
Gheorghe Petrescu, vicepreșe
dinte al Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România. Ion Mihăilescu, 
secretar al Comitetului U.T.C. 
de la Institutul de Fizică Ato
mică București, Ion Pop. prim- 
secretar al Comitetului munici
pal Arad al U.T.C., Mariana Un- 
gureanu, secretar al Comitetului 
U.T.C. al comunei Grădiștea, 
județul Ilfov, Mihail Hanganu, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Suceava al U.T.C., Ion 
Rotărescu, secretar al Comite
tului județean Timiș al U.T.C., 
Hannelore Muller, locțiitor al se
cretarului Comitetului U.T.C. de 
la Liceul nr. 2 din Sibiu, Nicolae 
Haneș, prim-secretar al Comi
tetului municipal Petroșani al 
U.T.C., Constantin Dugaia, se
cretar al Comitetului U.T.C. de 
la întreprinderea energetică Ro- 
gojelu, Emma Lokodi, secretar 
al Comitetului U.T.C. de la Co
operativa ,,Cotex“ din Oradea, 
Stela Bălan, prim-secretar al 
Comitetului județean Buzău al 
U.T.C., George Mihăiță, secretar 
al Biroului organizației U.T.C. 
de la Teatrul de comedie din 
București, Eugfcn Florescu, 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C., redactor șef al ziarului 
„Scinteia tineretului", Gheorghe 
Damian, secretar al Comitetu
lui U.T.C. de la întreprinderea 
de autoturisme din Pitești, 
Stela Popescu, secretar al Co
mitetului U.T.C. de la întreprin
derea „Proletarul" Bacău, 
Gheorghe Lăzărescu, secretar al 
Comitetului U.T.C. de la Com
binatul de oțeluri aliate din 
Tîrgoviște, Constantin Faina, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Brașov al U.T.C., Ștefan 
Giurgi, secretar al Comitetului 
U.TC. de la întreprinderea me
canică de mașini și utilaj mi
nier din Baia Mare.

Vorbitorii au relevat marea 
însemnătate a cuvintării rostite 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în ședința festivă de deschidere, 
pentru tinăra generație a patri
ei, subliniind bogăția de idei de 
majoră importanță pentru acti
vitatea viitoare a U.T.C. de e- 
dueare și formare a tineretului 
în spiritul principiilor de viață 
comunistă, al combativității re

voluționare și dăruirii patriotice 
în transpunerea în viață a Pro
gramului partidului.

Participanții sînt informați că 
pentru a participa la lucrările 
celui de-al X-lea Congres al 
U.T.C. și celei de-a X-a Confe
rințe a U.A.S.C.R., au mai sosit 
delegați și reprezentanți ai Ti
neretului Revoluției Democra
tice Africane din Republica Gui
neea, Tineretului Socialist din 
Chile, Tineretului Radical Re
voluționar din Chile, Uniunii 
Tineretului Socialist din R. P. 
Congo, Uniunii Tineretului De
mocrat din R.D.P. a Yemenului, 
Uniunii Internaționale a Tinere
tului Socialist, Tineretului De- 
mdcrat-creștîn din Belgia, Sin
dicatului Democratic al Studen
ților din Spania, Uniunii Gene
rale a Studenților Palestinieni, 
Uniunii Naționale a Studenților 
din Suedia, Uniunii Generale a 
Studenților din R. A. Egipt, 
Uniunii Studenților Norvegieni, 
Uniunii Naționale a Studenților 
din Islanda, Uniunii Generale 
Naționale a Studenților din 
R.D.P. a Yemenului. în prezent, 
la lucrările Congresului U.T.C. 
și Conferinței U.A.S.C.R. parti
cipă delegați a 7 organizații in
ternaționale și regionale ale 
tineretului și a 130 de organi
zații revoluționare, democratice 
și progresiste din aproape 80 
de' țări ale lumii.

S-au mai primit, de asemenea, 
telegrame și mesaje din partea 
Tineretului African „Amilcar 
Cabrai" din Guineea Bissau^ Li
gii Tinerilor Muncitori pentru 
Eliberare din S.U.A., Asociației 
Studenților Marxiști ..Sparta- 
cus“ din R. F. Germania, Con
siliului Federal al Tineretului 
din R. F. Germania, Tineretului 
Socialist din San Marino, Uniu
nii Tineretului Social-Democrat 
din Suedia, Mișcării Tineretului 
Socialist Panelenic din Grecia.

Mulțumind oaspeților pentru 
participarea lor, pentru mesa
jele de salut adresate Congre
sului, primul secretar al Comi
tetului Central al U.T.C. a rele
vat că tineretul României so
cialiste va face totul și în vii
tor pentru dezvoltarea raportu
rilor de colaborare prietenească 
și solidaritate militantă cu toate 
organizațiile revoluționare, de
mocratice și progresiste în lupta 
pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă, pentru pace și progres 
social.

Luînd în considerație faptul că 
în plen și în secțiunile de lucru 
aq/luat cuvîntul. 417 delegați și 
invitați, care au abordat princi
palele probleme ale activității 
Uniunii Tineretului Comunist, 
Congresul a hotărît, în ședința 
sa de după-amiază, să sisteze 
discuțiile, împuternicind Comi
tetul Central care va fi ales să 
analizeze toate propunerile pre
zentate și să stabilească măsurile 
corespunzătoare de soluționare a 
problemelor ridicate.

în continuare, împuțerniciții 
celor trei milioane de uteciști 
din țară au trecut la adoptarea 
documentelor supuse dezbaterii. 
Congresul a hotărît, în unanimi
tate, să aprobe raportul și acti
vitatea Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist 
desfășurată în perioada dintre 
Congresele al IX-lea și al X-lea 
și sarcinile ce revin Uniunii Ti
neretului Comunist în vederea 
participării active a tinerei ge
nerații la înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al XI-lea al P.C.R.

Delegații au adoptat, apoi, în 
unanimitate, hotărîrea prin care 
Congresul al X-lea al U.T.C. 
aprobă raportul și activitatea 
Comisiei Centrale de Cenzori.

Trecînd la următorul punct al 
ordinii de zi, delegații au discu
tat propunerile de îmbunătățire 
a Statutului Uniunii Tineretului 
Comunist.

A fost aprobată, în unanimi
tate, propunerea privind intro
ducerea unui paragraf care se 
referă la sarcinile organizațiilor 
U.T.C. pentru desfășurarea în
tregii activități a uteciștilor in 
spiritul Codului principiilor și 
normelor muncii și vieții comu
niștilor, ale eticii și echității so
cialiste.

Congresul a adoptat, de ase
menea, în unanimitate, introdu
cerea în statut a textului anga
jamentului solemn pe care il 
rostesc tinerii la intrarea în 
organizația tineretului comunist, 
ca expresie a angajamentului lor 
ferm de a îndeplini fără preget 
toate obligațiile și îndatoririle 
ce le revin în calitatea lor de 
uteciști.

Adoptînd în unanimitate pro
punerile de îmbunătățire, dele
gații au hotărît, în același timp, 
să dea mandat Comitetului Cen
tral care va fi ales să definiti
veze Statutul Uniunii Tineretu
lui Comunist pentru a-1 da pu
blicității.

Delegații la marele forum po
litic al tinerei generații au apro
bat, apoi, în unanimitate, Rezo
luția Congresului al X-lea al 
Uniunii Tineretului Comunist.

La ultimul punct al ordinii de 
zi, Congresul a ales organele de 
conducere a Uniunii Tineretului 
Comunist. In Comitetul Cen
tral al U.T.C. au fost aleși 
215 membri și 90 membri șu- 
pleanți, iar în Comisia Centrală 
de Cenzori, 35 de membri.

★
în cursul după-amiezii s-a 

desfășurat ședința de închidere 
a celui de-al X-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Comunist și 
a celei de a X-a Conferințe a 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România.

Au participat ca invitați mi
niștri, conducători de instituții 
centrale, activiști de partid și 
tineri din activul U.T.C, și al 
Asociațiilor Studenților Comu
niști.

în sală se află, de asemenea, 
oaspeți de peste hotare, membri 
ai delegațiilor și reprezentanți ai 
celor 137 de organizații de ti
neret revoluționare, democratice 
și progresiste din întreaga lume.

In deschiderea eedinței se 

aduce Ia cunoștința Congresului 
rezultatul alegerilor în prima 
plenară a noului Comitet Cen
tral al U.T.C.

Mulțumind, tovarășul Ion 
Traian Ștefănescu, a asigurat pe 
delegați că noul Comitet Cen
tral nu își va precupeți efortu
rile pentru îndeplinirea neabă
tută a mandatului încredințat de 
a organiza și uni eforturile ti
nerei generații pentru tradu
cerea în viață a istoricelor ho- 
tăriri ale celui de-al Xl-îea 
Congres al partidului.

Hotărîrea noastră, a tuturor 
fiilor tineri ai țării de a ne dă
rui întreaga capacitate și energie 
muncii și luptei consacrate în
făptuirii celui mai cutezător pro
gram de dezvoltare a patriei 
noastre — a spus vorbitorul — 
este întărită, o dată mai mult, de 
prezența conducerii partidului și 
statului nostru, în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu — 
neprețuit prieten și călăuzitor 
al tineretului — la ședința festi
vă de deschidere a lucrărilor Fo
rumului organizației noastre re
voluționare.

Nouă și emoționantă expresie 
a grijii' permanente, a dragostei, 
față de tinăra generație, pre
zența conducerii partidului, cu
vintele calde, însuflețitoare, 
rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în această sală, înal
ta principialitate și exigență co
munistă manifestate față de ac
tivitatea noastră, proprii tuturor 
întîlnirilor secretarului general 
al partidului cu tinerii, cu con
ducerea organizației noastre re
voluționare ne dau nouă, cadre
lor U.T.C., reprezentanților ute
ciștilor, tuturor tinerilor patriei, 
adevărata măsură a rolului deo
sebit pe care partidul și poporul 
nostru, secretarul general al 
partidului, îl conferă tinerei ge
nerații în viața societății noas
tre socialiste, în făurirea celei 
mai drepte și mai umane orin- 
duiri — societatea comunistă.

Gîndindu-ne că încă de la 
vîrsta celor mai tineri delegați 
la Congresul nostru tovarășul 
Nipolae Ceaușescu s-a consacrat 
cu toată ființa luptei revoluțio
nare, înfruntînd cu bărbăție și 
curaj opresiunea, închisorile, 
noi, tinerii de azi ai țării, vedem 
în acest minunat exemplu un 
puternic imbold pentru angaja
rea neprecupețită în muncă, în 
lupta pentru înfăptuirea nobile-? 
lor idealuri ale comunismului, 
care l-au animat odinioară 
pe tînărul comunist Nicolae 
Ceaușescu și ii însuflețesc astăzi 
încă și mai mult secretarului 
general al partidului fiecare pas, 
fiecare faptă, închinate viitoru
lui comunist al patriei, păcii și 
progresului social în lumea con
temporană.

Magistral program de acțiune 
pentru Uniunea Tineretului Co
munist, pentru întregul tineret 
din patria noastră, cuvîntarea se
cretarului general al partidului 
reprezintă un exemplu strălucit 
de analiză consecvent revolu
ționară, profund științifică a sar
cinilor și răspunderilor tineretu
lui. a organizațiilor sale in gran
diosul proces constructiv pe ca- 
re-1 străbate societatea noastră, 
a întregii munci de educare a 
tinerei generații, de formare a 
sa în spiritul principiilor și nor
melor de muncă și viață comu
nistă. Indicațiile de înaltă valoare 
teoretică și practică cuprinse in 
cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu constituie liniile de 
forță ale activității viitoare ale 
organelor ’ și organizațiilor 
U.T.C., ale angajării plenare a 
tineretului României socialiste, 
pentru a-și îndeplini în spiri
tul înaltei responsabilități co
muniste rolul atribuit de partid, 
de societatea noastră socialistă 
de a se manifesta ca puternică 
forță socială în vasta operă de 
făurire a socialismului și comu
nismului în România.

Adresînd delegațiilor străine 
călduroase mulțumiri pentim 
participarea la lucrările congre
sului, vorbitorul a exprimat ho
tărîrea organizației revoluționa
re a tineretului din România, 
ca, acționînd în spiritul și pe 
baza principiilor politicii ex
terne a partidului și statului 
nostru, să își aducă, și în conti
nuare, contribuția activă la creș
terea rolului tinerei generații 
în soluționarea problemelor fun
damentale ale lumii contempo
rane, la întărirea climatului de 
destindere și cooperare, pentru 
instaurarea unei păci trainice și 
definitive pe planeta noastră.

în încheiere, vorbitorul și-a 
exprimat convingerea că toți 
delegații prezenți la Congres, 
toate organele și cadrele nou 
alese, uteciștii, sub conducerea 
organizațiilor de partid, însufle
țiți de înaltul exemplu al tova
rășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al partidului, cel 
mai iubit fiu al națiunii noas
tre. vor acționa neabătut, orga- 
nizînd și unind eforturile tine
rei generații pentru îndeplinirea 
marilor răspunderi ce îi revin, 
pentru înfăptuirea mărețului 

Program al partidului, penfru ca 
istoricele hotărîri ale Congresu
lui al XI-lea al partidului să 
devină realitate nemijlocită în 
activitatea fiecărei organizații 
de tineret, în munca și viața 
fiecărui tînăr.

într-o atmosferă de vibrant 
entuziasm, Congresul a hotărît 
să adreseze Comitetului Central 
al P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, o scrisoare co
mună a Congresului U.T.C. și 
a Conferinței U.A.S.C.R. al că
rei text este aprobat cu puter
nice și îndelungate ovații.

Ședința de închidere a Con
gresului al X-lea al U.T.C. și a 
Conferinței a X-a a U.A.S.C.R. 
ia sfîrșit într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm. Delegații și in
vitații ovaționează minute în 
șir pentru Partidul Comunist 
Român, pentru secretarul . său 
general. Se scandează cu putere : 
„Ceaușescu—L.C.R.".

MEMBRII COMITETULUI CENTRAL

AL U.T.C.
Alm&șan I. Ioniță, Andrei M. 

Dalia, Anghel C. Elena, Anghel 
V. Mariana. Anghel Și. Ștefan, 
Apetrii I. Elena, Ardelean M. 
loan Teodor, Balăzs M. Marga
reta, Balâzs G. Viorica, Balint 
I. Dionisie, Barbu I. Mihaela, 
Bastare P. Lizica, Bălan Șt. 
Stela, Bărbieru E. Ion, Bărbîn- 
ță I. Silvia, Băsceanu I. Dumi
tru, Bejenaru V. Valeria, Bej- 
lîu Gh. Constantin. Benedek E. 
Ladislau, Birtalan Șt. Irina, Bis
triceanu I. Victoria, Bogdan Gh. 
Mircea, Bonea I. loan, Bontaș 
T. Vasile, Botezatu V. Sorin, 
Boțoagă N. Mihail, Boștinâ Gh. 
Constantin, Brage Gh. Floare, 
Bratu D. Ioana, Brinda T. Flo
rica, Bubu N. Gheorghe Valen
tin, Bumb I. loan, Burdușa I. 
Maria, Burlacu Gh. Valentina, 
Bursuc C. Anica, Butoi C. Tudor, 
Caramalău I. Corneliu, Călin J. 
Milica, Căpraru Gh. Ionel, Cău- 
tișanu L. Gheorghe, Ceaușescu 
N. Nicu, Cernat D. Alexandru, 
Cheregi I. Iuliana, Chivu Gh. 
Aurelia, Ciocârlan G. Ilie, Cis- 
maru D. Ana, Cișmaș A. Tra
ian, Ciuntu S. Gheorghe Emil, 
Ciurea V. Ștefan, Codrcanu 
L. Hie, Cojol T. Anca 
Daniela, Comșa I. Gheor
ghe, Constantin T. Despina, 
Cotoc N. Alexandru, Cotoi E. 
Marian, Crețu M. Maria, Croito- 
ru C. Nicolae, Cseke V. Găbor, 
Cucu N. Marcel, Dan N. Gheor
ghe, Dascălu St. Vasile, Datcu 
V. Elena, Dăscălescu I. Lucian 
Doru, Dârmon Sterie, Deâk I. 
Ana Eleonora, Deghid Gh. Vio
rel, Diaconu A. Magdalena, Dicu 
I. Tinuța, Dimăceanu N. Emilia, 
Donciu T. Radu, Dorobanțu I.

Aldea I. Marla, Aliciu V. Ion, 
Andreescu Gh. Jana Elisabeta, 
Barabaș A. Ludovic, Baraboi I. 
Anica, Bogdan V. Maria, Bonfc 
A. Zoltan, Borches.cu I. Elisa
beta, Buzdugă P. Natalia, Ciobo- 
taru A. Anton, Ciont Gh. Livia, 
Ciorei C. Filofteia, Ciubuc I. 
Gheorghe, Cîță I. Ion, Coica C. 
Ileana, Condurat D. Eugenia, 
Crăciun I. Nicolae, Crecea R. 
Victor, Crețu C. Neculai (Dan 
Verona), Crișan F. Elena, Den- 
gel S. Karin, Dimidov C. Con
stantin, Dinescu Gh. Daniela Ga
briela, Dinu S. Cristina Olga, 
Dragomir M. Elena, Dragoș V. 
Gheorghe, Dragu Gh. Lenuța, 
Fercbiu A. Maria, Filipescu C. 
Doina, Frățilă I. Costel Tudorel,

MEMBRII COMISIEI CENTRALE 

DE CENZORI A U.T.C.
Alexandru G. Ioan, Babiciu 

M. Mihai, Balâzs L. Anna, Bal- 
cu S. Ion, Beloiu C. Mugurel, 
Bobocel I. Rodica, Brezeanu I. 
Constantin, Calotă I. Gheorghe, 
Coman D. Ion, Crasnea I. 
Gheorghe, Dan P. Maria, Dumi

In acordurile imnului „Trei 
culori", delegații de tineri alcă
tuind o gardă de onoare pără
sesc sala Congresului purtînd 
drapelele Republicii Socialiste 
România, Partidului Comunist 
Român și Uniunii Tineretului 
Comunist, sub a căror simboli
că prezență s-au desfășurat timp 
de trei zile lucrările acestui 
larg forum politic al tinerei ge
nerații.

în sală răsună imnul clasei 
muncitoare — „Internaționala".

Intr-o manifestare de vibrant 
entuziasm și elan tineresc, par
ticipanții își exprimă încă o dată 
atașamentul lor neclintit la în
treaga politică internă și externă 
a partidului nostru, hotărîrea de 
nezdruncinat a tinerei generații 
din patria noastră de a-și adu
ce o contribuție cit mai însem
nată la înfăptuirea însufleți- 
toarelor prevederi ale celui de-al 
XI-lea Congres al partidului.

Angela, Dragomir V. Vasile, 
Duca N. Radu Ștefan, Dugaia C. 
Constantin, Dumitrescu V. Nico- 
leta Mariana, Dumitriu P. Emil, 
Dumitru St. Dumitru, Enache N. 
Radu, Erdei I. Stelian, Eszenyi 
F. Maria, Faina I. Constantin, 
Fazakaș I. Ioan, Ferenczi M. 
Etelka, Feroiu M. Viorel Con
stantin, Fronie G. Viorel, Frunte- 
lată I. Nicolae Dan, Furtună D. 
Dorina, Fiilop I. loan, Găvănes- 
cu I. Pantelimon, Ghenți P. 
Veta, Gheorghe A. Damian, 
Gheorghișan D. Ancuța Augusti- 
na, Gighite G. Mariana, Goga I. 
Vasile, Gogu I. Grigore, Golianu 
N. Gheorghe, Grigore V. Ioana, 
Grozavu C. Maria, Hampu C. 
Virgil, Hanganu C. Mihai. Hi- 
degcuti I. loan, Hîrjău C. Mihai, 
Hoștea I. Floarea, Hozan I. Mir
cea, Huțanu V. Ion, Iabra- 
șu V. Florea, Iacob M. Do
rina, Iancu I. Ana, Ionescu 
St. Elena, Ionescu D. Mariana, 
Ioniță V. Viorica, Irimia C. Mi
hai, Ivan Gh. Floare, Ivan I. 
Nicolae loan, Jugan A. Elena, 
Kaderjabek R. Rudolf, Knuff 
Gh. Ștefan, Lavu I. Ilie, Lazăr I. 
Ionel, Lăzărescu -C. Gheorghe, 
Lokodi A. Emma, Luca Gh. 
Cristina, Lung V. Lenuța, Lungu 
D. Iulian, Manea A. Săndica, 
Manole D. Paul Nicolae, Mano- 
liu C. Gheorghe, Margină A. 
Elena, Mărton F. Matilda, Ma- 
teescu A. Marina Ruxandra, Ma- 
zilu I. Georgeta, Mazilu Gh. 
Mircea, Mechenici A. Elena, 
Meyndt P. Brigitte, Mihalache
M. Maria, Mihăiță C. Gheorghe. 
Mihăilescu N. Ion. Mihuț S.-Li
liana Sabina, Militaru I. Măria, 
Mieriiță N. Pavel, Miron Q. Ele
na, Moldovan V. Ioan, Mondoc

MEMBRII SUPLEANJI 

Al C.C. AL U.Ț.C.
Frățilescu C. Nicolae, Ganea N. 
Nicoleta Florentina, Gheorghiasa 
V. Elena, Goncz G. Aron, Grad 
I. Anuța, Graur G. Ileana, He- 
lerman I. Erich, Hioară M. Mire- 
la, Hortolomei A. Angela, Huciu 
F. Florea, Iacoboni T. Liviu Cor
nel, Iancu S. Viorica, Ichim S. 
Maria, Iga C. Vaier, Ilie M. Vir
gil, Ionescu M. Dan Cristian, Iri- 
miciuc N. Dan Constantin, Iu- 
hăsz A. Ecaterina, Kosa F. Fran- 
cisc, Leonte P. Ștefan, Lucaciu 
E. loan, Luchian V. Vio
rel, Marcu I. Aureliu Dorin, 
Marinaș C. Aneta, Matei St. 
Alexandru, Miha A. Viorica, 
Militaru N. Elena, Mânea T. Ion, 
Neacșu Gr. Niculina, Nechifor 
M. Mihai, Nicoară I. Dan, Oni- 

tru N. Constantin, Felecan S. 
Nicolae Mihai, Ghiorghiu C. A- 
driana, Ghiță S. Ioana, Glăvan 
Gh. Elisabeta, Hienz F. Krista, 
Jugănaru Gr. Ion, Mărunțelu 
Gh. Ion, Mustățea N. Dorel, Ol
teanu I. Marioara, Perianu I. 
Ion, Popieanu P. Ionel, Poto-

COMITETUL EXECUTIV
AL CONSILIULUI U.A.S.C.R.

T. Rodica, Mureșan F. loan, Na- 
gâț D. Dumitru, Năstăsescu A. 
Victor, Neacțu C. Constantin, 
Necula Gh. Carmen, Negre H. 
Livia, Niculaie A. Nicu, Nistor 
I. Mihai, Nistor I. Otelica, Nyeki 
V. Eva Emma, Oancea A. Gheor
ghe, Olteanu D. Georgeta, Oprea
M. Nicolae, Orezeanu A. Ion, 
Palferenț D. Stelian, Panait V. 
Panait, Păszka A. Andrei, Pă- 
nescu Gh. Aurel, Păștean Gh. A- 
driana Egreta, Pintea Gh. Viorel, 
Pleșa S. Gheorghe, Poleac T. Va- 
silica, Pop I. Augustin, Popa I. 
loan, Popa M. Stan, Pope- 
neciu P. Ecaterina, Popescu 
V. Andrei, Popescu C. Con
stantin. Popescu A. Cornelia, 
Popescu N. Maria, Poteră M. 
Costică, Pupăză V. Petre, Purdă 
Gr. Mihaela, Pușcașu V. Necu- 
lai, Puțura N. Ștefan, Roman I. 
Vasile, Roșu Șt. Dorina, Rotă
rescu P. Ioan, Rovinaru N. A- 
driana, Rujoni A. Iosif, Rusu C. 
Ioana, Samson N. Constantin, 
Sasu I. Ion, Schiau I. Vasile, 
Sebe N. Ioana, Simion M. Ion, 
Suciu. S. Vasile, Șandru V. Mir
cea Florian, Șimandan G. Matei, 
Ștefănescu Traian Ion, Ștefu Șt. 
Maria,, Tăbîrcă Gh. loan, Tănă- 
sică D. Neculai, Tocaci St. Do
rina, Tudorache V. Vasile, Tu- 
dose N. Luchian, Țicuș Gh. Ma
riana, Țolea Gh. Romus, Ungur 
I. Aurel, Ungureanu T. Mariea- 
na, Ursache I. Romica, Ursu Gh. 
Petru, Uță V. Marin Mihai, Var
ga L. Iosif, Vasile I. Elena, Vă
duva C. Gheorghe, Vărzaru N. 
Ion, Vlăsceanu Gh. Zaharia, 
Voinescu Gh. Gheorghe, Zaharia
N. Emil, Zaharia Gh. ’Nicolae, 
Zăria D. Valeria Maria.

șor T; Mirela, Opriși I. Ioana, 
Ozohanics V. Lăszlo, Petkeș N. 
Ildikd, Pironea L. Marin, Podina 
G. Viorel, Popa I. Dănuț Octa
vian, Popa I. Dumitru, Predes- 
cu St. Ioan, Predescu P. Petre 
Puiu, Raicu I. Alexandru, 
Sabloschi I. Maria, Savonea A. 
Răducu, Săsărman I. Ana, 
Schubert Gh. Gheorghe, Silaghi 
M. Maria, Stan I. Gabriela, 
Szabo G. Măria, Șandru P. An
gela Livia, Șemședin S. Fichi- 
ran, Șica N. Antoaneta, Tănase 
Gh. Vasilica, Tcaciuc D. Dumi
tru, Torsin A. Aurora, Țandără 
Gh. Cristian, Vasilescu Gh. Ma
riana Liana, Văduva Gh. Dumi
tru, Văideanu I. Elena, Vlă- 
descu Gh. Camelia Elena.

roacă I. Alexandru, Predescu 
Gh. Nicolae, Puia I. Cornelia, 
Roca D. Elena, Sălăjan A. Ni
colae, Spoială V. Viorica, Stoica 
St. Florea, Szabd M. Ecaterina, 
Talpoș Gh. loan, Urse C. Luci- 
ca, Veres L. Edit Matild, Zim- 
țea I. Constantin.

Sasu 
wiliului 
Ștefan, __
nescu Dumitru, Lazăr Georgeta 
— vicepreședinți ai Consiliului 
U.A.S.C.R. ; Albescu loan Ere
mia, Dinu Marin, Mohora Tu
dor, Vârtosu Mihail — secretari 
ai Consiliului U.A.S.C.R. ; An
dea Petru, Aluaș Luminița, Bel-

Ion — președinte al Con- 
U.A.S.C.R. ; Cojocaru 

Hegediis Magdalena, Io-

CONSILIUL
Membrii

Albescu I. Ioan Eremia, Aluaș 
Florea V. Luminița, Andea P. 
Petru, Apostu Gh. Dumitru, A- 
tanasiu A. Iulia, Axinte C. Sorin 
Mircea, Banu N. Alexandrina, 
Bartiș I. Rodica, Bălășescu F. Va- 
lerica, Bârliba Dan Mihai, Be
lacurencu I. Trifon, Beldica C. E- 
lena, Beleanu I. Adriana, Berariu 
V. Ion, Berce I. Petru, Birț Gh. 
Vasile Virgil, Bizo A. Arghir, 
Bontaș T. Vasile, Bora V. Con
stantin, Botezatu M. Mihai-Sil- 
viu, Botezatu V. Vasile, Brato
sin D. Viorica, Bughiu F. Miha- 
ela, Caraman I. Lucian, Căilean 
C. Aurora, Chirilă D. Gheorghe, 
Ciobanu I. Gheorghe, Ciofu V. 
Doina-Ruxandra, Ciontii Gh. 
Gheorghe, Cirsiea E. Emilia, Co
jocaru Gr. Ștefan, Constantin C. 
Diana, Costaehe C. Marin, Dia- 
conu Gh. Alexandru, Diaconii T. 
Elisabeta, Dimeny S. Gabor, Di- 
nescu P. Adina, Dinu B. Marin, 
Dobroiu C. Gheorghe Constantin, 
Dop N. Olimpiu, Dorobanțu Gh. 
Mihai, Drăghici A. Gheorghe, Du- 
duș Gh. Stelian, Dumitrescu V. 
Adriana, Dumitriu V. Cătălin, E- 
nache P. Liliana, Goagără C. Ma
riana, Gordan C. Sofia, Hege- 
diis M. Magdalena Catalena, 
Hincu C. Lucia, Hlihor M. Car
men-Maria, Hossu M. Mircea 
Horea, Iacob V. Ștefan Virgil, 
Ignat C. Jan, Ilie I. Gelu, Io- 
nescu D. Dumitru, Iorga P. Lilia, 
Iorgovan Gh. Antonie, Ivănel I.

Membrii
Angheluță G. Simona-Marieta, 

Bajko B. Zsuzsanna Iren, Balint 
A. Ileana, Beuran Gr. Mircea, 
Bogdan V. loan, Ceparu Gr. E- 
lisabeta, Cojocarii C. Elena, Co
jocarii I. Maria, Crețu I. Alina, 
David V. Marioara, Dohotaru L. 
Dana Camelia, Duță F. Alexan
dru, Eftimie D. Nicolae, Groza 
D. Viorica, Hausler E. Eduard, 
Kilyen A. Ileana, Maxim V. Ion,

Comisia de Cenzori
Bara I. Michaela, Cîrstoiu I. 

Ioniță-Dorin, Damian Gh. Mir
cea, Finder Gh. Gheorghe, Ghe- 
orghioni St. Ștefan, Grivu A. 
Petre, Kovacs St. Hainalca Clara, 
Lazăr M. Dan, Păcuraru L. O-

Spectacol 
de gală

Cu prilejul încheierii lucrări
lor Congresului al X-lea al 
U.T.C.. Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R. și celei de-a III-a 
Conferințe Naționale a Organi
zației Pionierilor, la Opera Ro
mână a avut loc, miercuri seara, 
un spectacol de gală.

Au asistat tovarășul Em’l 
Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, membri al C.C. 
al P.C.R., ai C.C. al U.T.C., 
ai Consiliului U.A.S.C.R. și 
Consiliului Național al Orga
nizației Pionierilor conducători 
ai unor instituții centrale, acti
viști de partid și de stat. 

Fotografiile de la ședința festivă din marea sală a Palatului 
Republicii au fost realizate de : VASILE RANGA, GHEORGHE 

CUCU, ORESTE PLECAN și fotoreporterii Agerpres

dica Elena, Bont aș Vasile, :Berce 
Petru, Bora Constantin, Bote- 
zatu Mihai Silviu, Bratosin Vio
rica, Belacurencu Trifon, Ciofu 
Doina, Dobroiu Gheorghe Con
stantin, Drăghici Gheorghe, 
Kellemberger Iosif, Moleanu 
Alexandru, Moțiu Stelian Cor- 
neliu, Șandru Adina, Varga Ro
bert Gheorghe, Wolf Maria — 
membri.

U.A.S.C.R

Mureșan F.
Petru, 

Nemeș Gh.

Ion, Jakab I. Judith, Kellember
ger I. Iosif, Lazăr I. Georgeta, 
Lăzanu C. Adriana Dana, Lefter
N. Viorel, Machedon Ion, Măce- 
laru I. Ioan, Mihai P. Niculina, 
Mihăescu Gh. Valentin, Minuț 
D. Jenică, Mitrici M. Liliana, 
Mladin T. Florica, Mohora F. 
Tudor, Moleanu A. Alexan
dru, Moțiu L. Stelian Cornellu, 
Muraru C. Olga, 
Grigore, Mureșan V. 
Muscă O. Gavrih ” 
Gheorghe, Nicolae Gh. Ion, Ol
tean M. Galafteon, Păirășcanu 
C. Radu, Perian I. Georgiana, 
Petre A. Florentina, Petruța I. 
Adrian, Pirtea N. Cornel, Popa 
Gh. Cristian, Popescu Gh. Teo
dora Georgeta, Popescu M. Mir
cea, Porumbel Gh. Victoria, 
Preda I. Alexandru Mihail, Pri- 
cop Gh. Dănuț, Radu A. Steluța, 
Ravigan O. Octavia Rodica, Ră- 
dulesou M. Mircea, Saca A. Va
lentin. Sasu 
Ion, Sbierea 
I. Analoana, 
Severineanu 
ela, Szabo T. Maria, Szocs 
Domnica, Șandru A. 
Trankulov I. Ecaterina, Tranta- 
băț I. Alexandru, Tripa P. Pavel, 
Tudor I. Fănică, Tudor I. Si
mona, Țîrlea I. Liliana, Varga 
L. Robert Gheorghe, Vârtosu D. 
Mihail, Wolf Maria, ZSrgă E. 
Gyongyike-Lucia

I. Ion, Săceanu C. 
G. Ioan, Schreiber 
Severin V. Adrian, 
V. Carmen Gabri- 

Th. 
Adina,

supleanți
Măriut M. Lucia, Pîrvuleseu Gh. 
Tatiana Adriana. Prodan V. Ana, 
Prunduș Gh. Ion, Radulă A- 
Zoltan, Rațiu D. Iacob Hore.., 
Saulea I. Constantin, Stancu F. 
Gabriela, Stoica I. Adriana, Șer- 
ban A. Viorica, Șuteu P. Cice
rone, Tiliscan I. Vasile, Tor G. 
Gavril, Uscat I. Ion, Ziman D. 
Cornelia.

vidiu Virgil, Petrescu I. Con-i 
stantin, Rota St. Marla, Sianciu
M. Doina Gabriela, Stoica L 
Ion, Timircan G. Rodica, Toma 
St. Ion, Țibrea P. Maria, Vâja
L. Gabriela.

în sală se aflau, de asemenea, 
delegați din întreaga țară la 
C_z^,z"‘_l U.T.C., Conferința

Pionie-

Congresul __
U.A.S.C.R. și Conferința Na
țională a Organizației 
rilor. precum și membri ai dele
gațiilor de peste hotare partici
pante la forumul tineretului ro
mân.

Spectacolul, desfășurat sub 
genericul „Ne este fapta muncii 
spre viitor o treaptă", a inclus 
In program selecțiuni din crea
ția muzicală românească, cîntece 
și jocuri populare, montaje de 
versuri 
grafice, 
blurilor 
denți și

patriotice, poeme core- 
în interpretarea ansam- 
artistice de tineret, stu- 
pionieri.
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL X-LEA AL U. T. C.

Cuvîntul tovarășului Mihai Hîrjău
delegat al organizației municipale București

Cuvintarea rostită de secreta
rul general al partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
reuniunea de deschidere a Con
gresului al X-lea al U.T.C., Con
ferinței a X-a a U.A.S.C.R. și 
celei de-a III-a Conferințe Na
ționale a Organizației Pionieri
lor, este încă o expresie vie a 
preocupării și grijii constante 
față de tînăra generație a pa
triei, față de creșterea și dez
voltarea ei în spiritul revoluțio
nar, al normelor muncii și vieții 
comuniștilor, al comandamente
lor majore ale epocii ce o trăim. 
Aprecierile și indicațiile date de 
iubitul nostru conducător, sar
cinile trasate, reprezintă per
spectiva în care trebuie să pri
vim și să analizăm cu exigență 
f>ropria noastră activitate, stabi- 
ind totodată, măsuri concrete 

pentru îmbunătățirea întregii 
munci a organizațiilor Uniunii 
Tineretului Comunist. Situînd la 
temelia întregii activități mobi
lizarea tineretului pentru înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al 
IX-lea al U.T.C., a indicațiilor 
și sarcinilor trasate de secreta
rul general al partidului cu pri
lejul întâlnirilor de lucru cu 
conducerile organizațiilor U.T.C. 
și U.A.S.C.R.. Comitetul munici
pal București al U.T.C.. organe
le și organizațiile U.T.C.. sub 
conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, au acționat cu

Cuvîntul tovarășei Maria Mihalache
delegată a organizației județene Neamț

Am ascultat cu nemărginită 
•moție cuvintarea rostită de se
cretarul general al partidului. 
Cuvintele de caldă apreciere și 
îndemn pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a adresat 
tinerei generații ne vor mobili
za tot mai puternic în muncă și 
viață, constituind un prețios în
dreptar al întregii noastre acti
vități viitoare. După ce a făcut 
■o prezentare a principalelor 
nițiative și acțiuni organizate 

m rîndul tinerilor și a rezulta
telor obținute, vorbitoarea a 
insistat în mod deosebit, asupra 
sarcinilor ce revin organizației 
U.T.C. în creșterea nivelului de 
pregătire profesională a tineri
lor muncitori, in grăbirea pro
cesului integrării acestora in 
producție. Desigur, a spus în 
încheiere delegata, sînt multe 
fapte de muncă și vi^ță în uzi
na noastră care vorbesc despre 
prezența activă a organizației 
U.T.C. în toate domeniile de ac
tivitate. în același timp, anali- 
ztndu-ne munca în mod exigent, 
așa cum ne-a învățat și ne în
vață partidul. secretarul său 
general, doresc să informez 
Congresul că, și în activitatea

Cuvîntul tovarășului Iulian Lungu
delegat al organizației județene Galați

Răspunzînd chemării partidu
lui. indicațiilor secretarului său 
General, tovarășul Nicolae 

eaușescu, de unire a tuturor 
energiilor creatoare, de creștere 
a aportului fiecărui tinăr cetă
țean la îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan, cei peste 
lr> 000 de uteciști, toți tinerii si- 
derurgiști de la Galați au în
scris importante fapte, de mun
că în cadrul întrecerii lansate 
de Biroul Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist 
„Tineretul — factor activ in 
realizarea cincinalului înainte 
de termen" — parte integrantă 
a marii întreceri socialiste. Ca 
urmare a eforturilor depuse, a 
rezultatelor obținute în anii 1973 
și 1974 de întregul colectiv de 
siderurgiști, combinatului nos
tru i-au fost acordate Ordinul 
Muncii clasa I și steagul de 
întreprindere fruntașă pe țară, 
iar în cadrul întrecerii uteciste, 
organizația U.T.C. de pe platfor
ma combinatului siderurgic a 
ocupat locul I pe județ. Bilan- 
t-țl rezultatelor arată în modul 
ec-.* jnai concret eforturile crcs- 
cînde ale tinerilor pentru asi
milarea formelor și metodelor

Cuvîntul tovarășului Hie Vlad
delegat al organizației

în acest înalt forum al tinere
ții. sîntem chemați ca să chib
zuim matur cu ce contribuție ne 
vom înscrie la transpunerea in 
viață a mărețelor obiective for
mulate cu claritate de către 
Congresul al XI-lea al partidu
lui și reamintite cu atîta clarvi
ziune- în emoționanta ex
punere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Uteciștii din Purani 
formăm acum. în noua structură 
organizatorică, o singură familie. 
Sîntem conștienți că utilizîn- 
du-rie mai cu. folos forțele, vom 
putea realiza si noi producții mai 
mari. Am hotărît de curînd. în 
conferința comunală, să trans
formăm secția de mecanizare și 
cooperativa agricolă într-o școa
lă a agrotehnicii înaintate. Cu 
forțele noastre, am organizat un 
atelier-școală. unde se pregă
tesc împreună, prin lecții teore
tice și apoi lucrări aplicative, 
țăranii cooperatori și elevi. Sîn
tem pe deplin conștienți că. în 
condițiile cînd agricultura devine 
tot mai mult, așa cum a stabilit 
Congresul al XI-lea al partidu
lui. o variantă a muncii indus
triale. va trebui să ne pregătim 
mereu, cu perseverență, cu pa
siune. în acest sens — a preci
zat vorbitorul — organizațiile 
U.T.C. împreună cu ceilalți fac
tori — școala, instituțiile de cul
tură. știință, unitățile econo-

Cuvîntul tovarășului Petru Berce
delegat al organizației județene Cluj

Avînd în permanență în aten
ție sarcinile ce revin asociațiilor 
studenților comuniști în pregăti
rea profesională, în educarea co
munistă. revoluționară prin 
muncă și pentru muncă a stu
denților — a arătat delegatul 
studenților din Cluj-Napoca 
s-au inițiat acțiuni menite să 
ducă la ridicarea nivelului eali- 

mai multă fermitate pentru În
tărirea continuă a rolului și lo
cului lor în viața tineretului Ca
pitalei, în organizarea întregii 
sale activități în producție sau 
învățămînt. După ce a prezen
tat principalele realizări obținu
te de tineri în îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen, vor
bitorul a insistat asupra sarci
nilor ce revin organizațiilor 
U.T.C. din întreprinderi, institu
ții. școli și facultăți în direcția 
educării prin muncă și pentru 
muncă a tinerei generații. în în
cheiere, delegatul a spus:

Expunerea magistrală rostită 
astăzi în fața forumului tinere
tului patriei de către secreta
rul general al partidului, și pe 
care cu toții am urmărit-o cu 
întreaga atenție, cu interes și 
nemărginită bucurie, constituie 
un program clar de muncă Den- 
tru toate organizațiile U.T.C., 
pentru îmbunătățirea radicală a 
întregii activități. Noi am înțe
les că în acest spirit de înaltă 
exigență, combativ, critic și au
tocritic trebuie să ne analizăm 
întreaga activitate. Iată de ce 
ne propunem ca, dezbătând în 
toate organizațiile U.T.C. cuvin
tarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rostită Ia Congresul 
nostru să ne întocmim progra
me concrete de acțiune, care să 
răspundă exigențelor formulate 
nici față de organizațiile U.T.C.

noastră se manifestă destule 
neajunsuri, și la noi sînt tineri 
care nu-și realizează sarcinile 
de producție, dau produse de 
s'abă calitate sau nu-și înde
plinesc normele, care nu res
pectă disciplina de producție, 
încalcă normele de comportare. 
Constituind colective de tineri 
care să muncească șî să trăias
că în chip comunist, intensifi- 
cind munca educativă, ne vom 
preocupa în mai binare măsură 
ca fiecare tânăr să-și însușeas
că temeinic principiile și nor
mele muncii și vieții comuniști
lor, ale eticii și echității socia
liste. să dovedească în munca 
și activitatea sa o înaltă ținută 
morală, spirit de abnegație și 
sacrificiu, sinceritate și răspun
dere. în acest sens aș dori să 
susțin propunerea din Raport 
ca în Statutul organizației noas
tre revoluționare să se includă 
intr-un capitol obligațiile orga
nizațiilor U.T.C. ce decurg din 
Cpdul de norme, iar printre în
datoririle uteciștilor să se men
ționeze concret cele legate de 
însușirea și aplicarea normelor 
muncii și vieții comuniștilor, 
ale eticii și echității socialiste.

bune de muncă, intensificarea 
muncii politice desfășurate de 
organizațiile U.T.C., angajarea 
lor mai hotărîtă în aborda
rea și soluționarea problemelor 
de fond. în formarea comunistă 
a tinerilor pentru muncă și 
viață. în continuare, vorbitorul 
s-a referit la unele neajunsuri 
înregistrate în activitatea orga
nelor și organizațiilor U.T.C. in 
direcția perfecționării pregătirii 
profesionale a tinerilor, antre
nării tuturor uteciștilor la ac
țiunile inițiate. în încheierea 
euvîntului. delegatul a spus :

Avem un program clar de 
acțiune, o călăuză sigură în 
Fartidul Comunist Român — 
forța politică conducătoare a 
națiunii noastre socialiste, avem 
posibilități, condiții materiale și 
umane corespunzătoare. în 
grandioasa bătălie pe care o dă 
poporul nostru în drumul lumi
nos al socialismului și comunis
mului în patria noastră, noi. ti
nerii siderurgiști, ne angajăm 
solemn că ne vom situa in pri
mele rînduri. că vom ridica pe 
noi trepte tradițiile revoluțio
nare ale clasei noastre munci
toare,

județene Teleorman
mice — trebuie să-și unească 
forțele pentru perfecționarea 
continuă a pregătirii generale 
tehnico-științifice a tinerilor 
care muncesc în mediul rural. 
Să creăm condiții pentru ca ti
nerii să se formeze în noile pro
fesii care apar în agricultură, 
să limităm pe cît este posibil 
migrația tineretului spre oraș, 
navetismul specialiștilor de la 
oraș la sat. să închegăm cos
tive de muncă bine pregătite 
profesional, cu dragoste pentru 
munca în agricultură și în sate, 
să înzecim eforturile noastre 
pentru ridicarea continuă a ni
velului economic, cultural al sa
telor, să realizăm obiectivul pe 
care ni l-am propus în Docu
mentele Congresului al XI-lea al 
P.C.R. de ștergere a diferenței 
dintre sat și oraș. Trebuie însă, 
în această privință, să fim în 
mai mare măsură sprijiniți în 
activitatea noastră ; în primul 
rînd. se simte nevoia ca Minis
terul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, celelalte ministere 
și instituții centrale să stabi
lească mai clar nevoile de spe
cialiști pentru sectoarele din 
agricultură și în general pentru 
activitățile din mediul rural, să 
se găsească soluții pentru dez
voltarea sistemului de calificare 
la locul de muncă pentru diferi
te meserii, necesare satului.

tativ al pregătirii profesionale, 
la corelarea strînsă a întregului 
proces de învățămînt cu cerin
țele producției și cercetării, or
ganizarea judicioasă a practicii 
productive, astfel incit să se a- 
sigure o integrare rapidă a vii
torilor specialiști în producție. 
A crescut rolul adunărilor gene
rate ale anilor de studiu in for

marea unei opinii sănătoase 
față de muncă, realizîndu-se 
analize în spirit critic, autocritic 
și combativ ale tuturor studenți
lor care manifestă atitudini de 
delăsare și comoditate. întrece
rea „Fiecare asociație a studen
ților comuniști — colectiv de 
educare prin muncă și pentru 
muncă a_ studenților" a fost de 
natura să ducă la creșterea res
ponsabilității studenților față de 
pregătirea lor profesională, teo
retică și practică, față de parti
ciparea lor la îndeplinirea rit
mică a prevederilor planurilor de 
integrare cu producția și cerce
tarea din toate instituțiile și fa
cultățile centrului universitar. 
Călăuzindu-ne neabătut de ce
rințele partidului, ale conduce
rii sale, ca asociațiile studențești 
să se manifeste mai pe deplin ca 
organizații revoluționare, să-și 
sporească combativitatea, sîntem 
hotârîți să acționăm pentru 
curmarea tendințelor de forma-

Cuvîntul tovarășului loan Avram
ministrul industriei construcțiilor de mașini

Menționînd rezultatele pres
tigioase cu care se mîndresc 
constructorii de mașini, vorbi
torul a subliniat că aceste re
zultate reflectă în mod preg
nant dinamismul imprimat în
tregii noastre activități de con
ducerea partidului, de tova
rășul secretar general Nicolae 
Ceaușescu, sprijinul direct și 
permanent de care se bucură 
această importantă ramură a 
economiei naționale.

Actuala dezvoltare a indus
triei construcțiilor de mașini 
oferă generațiilor aflate la 
vîrsta opțiunilor un amplu 
cîmp de afirmare, de împli
nire a personalității umane, 
atrăgînd mii și mii de ti
neri și tinere, într-un mod și 
ritm nou de viață. în viitorul 
cincinal vom încadra în pro
ducție circa 350 mii de oa
meni din care 300 mii de 
oameni muncitori calificați, 
peste 15 mii de tehnicieni și 
maiștri, circa 27 000 de absol
venți ai învățămîntului supe
rior.

în continuare vorbitorul s-a 
referit la preocuparea pentru 
pregătirea cadrelor necesare.

Industria constructoare de ma
șini, a spus apoi vorbitorul, este 
și va fi în continuare unul din 
prin ci palii beneficiari ai învăță- 
mîntului superior. Din totalul 
de absolvenți din promoția a- 
nului 1975 ministerului nostru 
i-au fost repartizați peste 15 
la sută, iar în cazul inginerilor 
și subinginerilor, această pro
porție este de 31 la sută. Apre
ciem că este esențial să punem 
în aplicare în continuare cu toa
tă energia, concepția condu
cerii partidului nostru asupra 
integrării învățămint-cercetare- 
producție. Tn cadrul unor in
stitute de învățămînt superior 
din București. Timișoara, Cluj- 
Napocă. Brașov, Iași, în alte 
orașe universitare, au fost crea
te cu sprijinul ministerului ate
liere și secții de producție in
dustrială, centre de proiectare

Cuvîntul tovarășului 
Ladislau Benedek 

delegat al organizației județene Harghita
însemnătatea deosebită și 

semnificația profundă a Congre
sului organizației noastre se da- 
toresc faptului că dezbate și ur
mează să stabilească obiectivele 
ce revin Uniunii Tineretului 
Comunist în vederea angajării 
cu toată răspunderea a tinerei 
generații la înfăptuirea preve
derilor programului unitar, atot
cuprinzător și de largă perspec
tivă al partidului, de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism. Procesul* 
de dezvoltare accelerată a jude
țului Harghita a determinat 
crearea în actualul cincinal a 
peste 20 000 noi locuri de mun
că, în mod deosebit în industrie 
și construcții. în această impe
tuoasă dezvoltare economică, 
tineretul din județ, sub condu
cerea organelor și organizațiilor 
de partid, și organizat de Uniu
nea Tineretului Comunist, a luat 
parte activă la realizarea sarci
nilor ce îi reveneau în activita
tea de producție sau în viața 
social-politică și culturală. Știind 
că rezultatele tineretului în 
muncă și în general participarea 
la viața social-politică se bazea-

Cuvîntul tovarășului Marin Dragnea 
președintele Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport

Vorbitorul a reliefat faptul că 
Uniunea Tineretului Comunist, 
Uniunea Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din România sînt 
învestite de partidul și statul 
nostru cu importante atribuți- 
uni și răspunderi în domeniul 
educației fizice și sportului. 
Măsurile luate în ultimii ani 
de conducerea partidului pen
tru dezvoltarea educației fizice 
și a sportului au determinat o 
intensificare a preocupărilor, 
inițiativelor și sarcinilor în a- 
cest domeniu din partea tutu
ror factorilor învestiți cu res
ponsabilități în domeniul edu
cației fizice și sportului. Ac
țiunile sportive de masă și de 
pregătire militară au, găsit o 
largă audiență în rîndurile ti
neretului. Manifestări sportive 
cum sînt cupa și crosul tine
retului. competițiile școlare, 
demonstrațiile sportive, com
plexul ..Sport și sănătate" se 
bucură tot mai mult de partici
parea tineretului cu multiple 
beneficii pe planul pregătirii fi
zice, întăririi sănătății, al e- 
ducației patriotice și moral-ce- 
tățeneștî, în pregătirea pentru 
apărarea pămîntului strămo
șesc, pe planul dezvoltării mul
tilaterale a personalității uma
ne.

Vorbitorul a arătat în con
tinuare că în acest domeniu se 
manifestă încă unele neajun
suri, îndeosebi în ceea ce pri
vește cuprinderea tineretului pa
triei noastre în activitățile spor
tive și de agrement, răspîndi- 
rea formelor simple, a ramuri- 

lism. de superficialitate și îngă
duință față de manifestările ne
gative și neajunsurile din mun
ca politică și de organizație, pen
tru dezvoltarea intransigenței 
față de atitudinile înapoiate, de 
concepțiile retrograde, să for
măm și să dezvoltăm opinia de 
masă a studenților înșiși, care 
să reacționeze energic împotriva 
lipsei de răspundere, în viața de 
zi cu zi.

Conștienți de sarcinile deose
bite ce revin tineretului studios, 
asociațiile studenților comuniști 
din Centrul universitar Cluj- 
Napoca vor acționa pentru în
făptuirea sarcinilor trasate de 
partid învățămîntului superior, 
pentru antrenarea fiecărui stu
dent la o temeinică pregătire 
profesională și politico-ideologi- 
că. conștienți că în acest fel ne 
putem aduce contribuția noastră 
la înfăptuirea socialismului și 
comunismului în patria noastră.

și execuție. Ne propunem ca pe 
aceeași linie să acționăm și în 
viitor. Avem în vedere crearea 
unor centre mixte de cercetare- 
proiectare și ateliere studen
țești de producție și prototipuri 
cu regim de fabrică pre
cum și continuarea integrării 
unor catedre universitare de 
profil pe platformele indus
triale. Nimeni nu se poate 
considera astăzi un bun proiec
tant sau cercetător, un bun teh
nolog sau economist, un bun 
tehnician, un bun muncitor dacă 
nu își începe activitatea în con
tact direct cu producția. Trebuie 
însă să recunoaștem că integra
rea tineretului în problematica 
majoră a întreprinderilor nu s-a 
desfășurat întotdeauna în mod 
satisfăcător. Există incă lipsuri 
și neajunsuri în ceea ce privește 
angrenarea tineretului și spriji
nirea lui pentru ridicarea per
manentă a calificării și polica
lificării. Sînt încă mulți tineri 
care nu-și realizează normele 
pentru însușirea și respectarea 
unei riguroase discipline tehno
logice, pentru exploatarea și în
treținerea corespunzătoare a 
utilajelor, pentru reducerea con
sumurilor specifice, pentru ridi
carea calității, pentru promova
rea mai rapidă a progresului 
tehnic prin asimilarea de pro
duse noi și aplicarea de noi teh
nologii în producție. Experiența 
ne-a demonstrat că nu sînt re
țete unice pentru formarea și 
educarea tinerilor. Tată de ce noi 
am cerut și vom cere și pe vii
tor fiecărui consiliu sau comi
tet al oamenilor muncii din cen
trale. întreprinderi sau institute 
de cercetări și proiectări ca îm
preună cu organizațiile U.T.C,. 
sub îndrumarea directă a orga
nizațiilor de partid, să cunoască 
temeinic problemele cu care se 
confruntă tinerii în munca și 
viața lor. ajutîndu-i cu răbdare 
și tact. în funcție de situația 
concretă existentă. să atragă 
mai mult reprezentanții organi
zațiilor de tineret în conduce
rea colectivă a acestora.

ză pe conștiința sa, pe formarea 
în spirit muncitoresc, revoluțio
nar, ne-am preocupat de cu
noașterea și însușirea de către 
toate categoriile de tineri a po
liticii marxist-leniniste a parti
dului nostru. în spiritul politicii 
marxist-leniniste a Partidului 
Comunist Român, am acționat 
permanent pentru educarea ti
neretului în spiritul dragostei 
față de patrie, față de P.C.R. și 
față de națiunea noastră socia
listă, am acționat continuu pen
tru întărirea frăției dintre tine
rii români și maghiari, pentru 
întărirea solidarității și unității 
lor de nezdruncinat în munca 
pentru înflorirea patriei noastre 
comune. Referindu-se la o se
rie de neajunsuri ale activității 
organizațiilor U.T.C., în încheie
re. vorbitorul a spus : Sîntem 
ferm hotărîți ca în viitor, ur- 
mînd neabătut indicațiile deose
bit de clare date și astăzi de 
secretarul general al partidului, 
să ne unim toate forțele, nepre- 
cupețind nici un efort, pentru 
înlăturarea neajunsurilor din 
activitatea noastră, să găsim so
luții eficiente pentru ridicarea 
nivelului muncii U.T.C.

lor sportive de largă accesibi
litate. formarea obișnuinței de 
practicare independentă a exer
ciții lor fizice, a sportului, a gim
nasticii, turismului. Ne putem 
reproșa faptul că atît Consi
liul Național pentru Educație 
Fizică și Sport, federațiile de 
specialitate, cît și organizațiile 
de tineret nu au manifestat în
totdeauna exigența necesară in 
pregătirea temeinică a sportivi
lor, în asigurarea unui climat 
de muncă asiduă, de disciplină, 
ordine și înaltă responsabilita
te pentru îndeplinirea întoc
mai a programelor de pregătire, 
obținerea de performanțe spor
tive de nivel mondial.

Vorbitorul a arătat că în ve
derea dezvoltării în continuare 
a sportului de masă și a celui 
de performanță, a lichidării ne
ajunsurilor care se mai mani
festă, Consiliul Național pentru 
Edpcație Fizică și Sport, ca or
ganism învestit cu conducerea 
unitară a sportului românesc, 
va acționa mai hotărît în viitor 
pentru antrenarea în mai mare 
măsură a tuturor organizațiilor 
obștești, a organelor de stat 
centrale și locale cărora le re
vin atribuțiuni în acest dome
niu, la îndeplinirea integrală 
a sarcinilor, mai ales în ceea ce 
privește folosirea maximă a ba
zei materiale existente, dezvol
tarea acesteia în continuare, a- 
sigurarea condițiilor necesare 
promovării pe scară tot mai 
largă a culturii fizice și spor
tului de masă, afirmării spor
tului de performanță. Solicităm 

mai multă preocupare din par
tea organizațiilor U.T.C., aso
ciațiilor studenților comu
niști, organizațiilor sportive, a 
conducerilor unităților econo
mice, de învățămînt, știință și 
cultură, pentru antrenarea ma
selor de tineri muncitori, lucră-

Cuvîntul tovarășului Mihail Stoica
activist al C. C. al U. T. C.

Ca unul ce lucrează în domeniul 
relațiilor internaționale, am a- 
vut numeroase prilejuri să con
stat interesul larg și aprecierile 
pozitive de care se bucură poli
tică externă a României. Este un 
fapt evident că imaginea nouă a 
României socialiste în lumea de 
astăzi — rezultat al muncii e- 
roice a poporului și tineretului 
nostru, al politicii înțelepte a 
P.C.R. — este strîns legată de ac
tivitatea strălucitoare, de un ex
cepțional dinamism, desfășurată 
de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
personalitate proeminentă a 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, om de stat 
cii un mare prestigiu internațio
nal, promotor al cauzei libertă
ții. progresului și prieteniei în
tre popoare. Bogăția și profun
zimea ideilor cuprinse în cuvin
tarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, rostită Ia ședința 
festivă de deschidere a Congre
sului — expresie elocventă a 
încrederii nestrămutate a condu
cerii partidului în capacitatea 
de acțiune a tineretului român 
—reprezintă pentru noi toți un 
puternic imbold de a milita pen
tru îmbunătățirea de ansamblu a 
activității Uniunii Tineretului 
Comunist, inclusiv a muncii 
noastre pe plan extern.

Așa cum se subliniază și în 
Raportul prezentat, U.T.C. și 
U.A.S.C.R. și-au intensificat, în 
ultimii ani. legăturile de coope
rare și solidaritate militantă cu 
tineretul mișcărilor de eliberare, 
al țărilor în curs de dezvoltare 
din Africa. Asia, Orientul Mij
lociu și America Latină, al ța
rilor nealiniate. In spiritul pozi-

Cuvîntul tovarășei Tamara Dobrin 
vicepreședinte al Frontului Unității Socialiste, 

membru al Consiliului de Stat
Cuvîntarea rostită de tovară

șul Nicolae Ceaușescu repre
zintă un strălucit exemplu de 
grijă responsabilă pentru schim
bul de mîine al țării, un vibrant 
mesaj și. în același timp. un 
program concret pentru noi, 'toți 
cei care sîntem implicați în ac
tivitatea educativă. Pentru mi
nunatele condiții de învățătură, 
de muncă, de viață, pentru gri
ja manifestată față de viitorul 
copiilor noștri, exprimăm și cu 
acest prilej întreaga noastră re
cunoștință secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al 
poporului, marele prieten al ti
neretului. revoluționar strălu
cit și militant consecvent, un 
viu model de cuprinzătoare in
teligență, putere de muncă și 
forță creatoare, care se dăruieș
te cu generozitate cauzei po
porului și partidului.

După ce a arătat că bilanțul 
responsabil realizat de acest fo
rum politic de lucru al tinere
tului constituie nu numai o 
mare mindrie, dar și siguranța 
că tineretul de azi, crescut și 
educat de partid, de societatea 
noastră socialistă, va fi con
structorul de mîine al comunis
mului, forța capabilă să ridice 
ștacheta civilizației și. progresu
lui în țara noastră, vorbitoarea 
s-a referit la educarea și forma
rea tinerelor fete, detașament 
de nădejde al tineretului din 
patria noastră.

Un rol pozitiv l-a avut func
ționarea Consiliului tinerelor 
fete în cadrul C.C. al U.T.C. și 
reprezentarea Secretariatului a- 
cestuia în Biroul Consiliului Na
țional al Femeilor. Cu toate a- 
cestea. așa cum s-a arâtat în 
Raportul prezentat aia, există 
încă numeroase lipsuri, în care 
ne simțim implicate, fie în ce 
privește activitatea proprie, fie 
în cea de colaborare cu organi
zațiile de tineret.

Cuvîntul tovarășului 
Dumitru Băsceanu 

delegat al organizației județene Bihor
Angajați cu trup și suflet în 

efortul general al poporului de 
înfăptuire a grandiosului Pro
gram de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre 
comunism, elaborat de Congre
sul al XI-lea al partidului, tine
rii militari s-au pregătit să în
tâmpine cu rezultate deosebite 
acest mare eveniment din viața 
tinerei noastre generații. Che
marea pe care secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a adresat-o 
tineretului de a fi gata în orice 
moment, la orice loc de muncă 
să servească patria, poporul, 
partidul, a găsit un puternic 
ecou și în conștiința tinerilor 
aflați sub drapel. Fii ai oame
nilor muncii de la orașe și sate, 
fără deosebire de naționalitate, 
ostașii țării sînt hotărîți să-și 
închine întreaga energie și ca
pacitate cauzei sacre a apărării 
patriei. Satisfacerea ' stagiului 
militar le oferă posibilitatea să 
se maturizeze, să-și însușească 
cunoștințele și să-^i formeze de
prinderile necesare unor luptă
tori desăvîrșiți, să-și lărgească 
orizontul politico-ideologic și de

Cuvîntul tovarășului 
Rudolf Kaderjabek 

delegat al organizației județene Caraș-Severin
Răspunzînd chemării partidu

lui de mobilizare puternică a 
tuturor forțelor națiunii noastre 
pentru o dezvoltare accelerată a 
economiei naționale, tânăra ge
nerație, .și în primul rînd tine
retul muncitoresc, a obținut rea
lizări însemnate în cadrul în
trecerii „Tineretul — factor ac

tori de pe ogoare, elevi, stu
denția militari la practicarea cu 
regularitate a exercițiilor fizi
ce, sportului, turismului, gim
nasticii, activităților fizice și 
mișcării în aer liber, pentru 
selecționarea tinerilor talentați 
pentru sportul de performanță.

țiilor partidului și statului nos
tru, reprezentanții U.T.C. și 
U.A.S.C.R. au exprimat în toate 
împrejurările, sprijinul deplin 
față de lupta popoarelor și tine
retului pentru lichidarea subdez
voltării și. a decalajelor existente 
în lume, pentru o politică nouă 
în viața internațională, pentru 
instaurarea unei noi ordini eco
nomice și politice mondiale, 
pentru democratizarea relațiilor 
internaționale. Ca detașament 
activ al mișcării comuniste inter
naționale de tineret, U.T.C. a 
dezvoltat și dezvoltă relații ac
tive de colaborare frățească cu 
toate organizațiile tineretului 
comunist.

în încheiere vorbitorul a spus: 
Creșterea aportului tineretului 
român la realizarea unității de 
acțiune a tinerei generații pro
gresiste de pretutindeni a consti
tuit și constituie pentru organi
zația noastră revoluționară o di
recție principală de acțiune. în 
abordarea problemei unității de 
acțiune a tinerei generații, 
U.T.C. și U.A.S.C.R. au pornit și 
pornesc de la necesitatea luării 
în considerare a condițiilor dife
rite. de la țară la țară, în care 
acționează organizațiile de tine
ret. condiții care-și pun, în mod 
firesc, amprenta asupra sarcini
lor și obiectivelor lor. Cu nenu
mărate prilejuri. U.T.C. și 
U.A.S.C.R. au subliniat, de ase
menea, că o condiție esențială 
a asigurării unității este stabi
lirea. între organizațiile de ti
neret și studenți, a unor relații 
bazate pe principiile egalității 
în drepturi, independenței, ne
amestecului în treburile interne 
și respectului reciproc.

Se știe că în numeroase 
întreprinderi colectivele de 
muncitoare au în medie 25 
de ani. Este sarcina noastră co
mună ca aceste fete să fie edu
cate în spiritul responsabilității 
muncitorești, al disciplinei, al 
preocupării pentru ridicarea 
continuă a calificării. Vă pro
punem în această direcție să e- 
laborăm programe unice de ac
țiune care să vizeze cu priorita
te următoarele probleme : li
chidarea grabnică a rămînerilor 
în urmă în ceea ce privește nu
mărul fetelor în rețeaua în
vățămîntului profesional, asi
gurarea policalificării în învăță- 
mîntul general de 10 clase, res
pectarea ponderii pe ramurt 
de producție, îndeosebi a tine
relor muncitoare în învățămîn- 
tul de maiștri ; acțiuni politi
co-educative vizînd perioadele 
de profesionalizare, integrare la 
locul de munca, continua per
fecționare profesională.

O direcție în care trebuie 
să ne angajăm de asemenea 
în comun este aceea de a 
iniția și dezvolta pretutindeni, 
fără a stăvili cu nimic inițiati
va tineretului, forme de educa
re și pregătire pentru viață în 
rîndul tineretului in căminele 
muncitorești. Sprijinind propu
nerile din Raport privind extin
derea sărbătoririi unor eveni
mente importante din viața ti
nerilor. sîntem gata să acțio
năm împreună pentru îmbogăți
rea valorii lor educative. Con
siliul Național al Femeilor, co
mitetele și comisiile femeilor 
consideră' colaborarea cu U.T.C., 
ridicată pe un plan superior de 
organizare și conducere, o con
diție a sporirii contribuției tot 
mai active Ia eforturile genera
le pentru traducerea în viață a 
Programului P.C.R. de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

cultură generală, să-și dezvolte 
’trăsăturile comuniste, revolu
ționare.

Sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, cu spri
jinul direct al comandanților, 
organele și organizațiile U.T.C. 
din armată și-au direcționat în
treaga activitate spre însușirea 
temeinică a Programului parti
dului, spre înfăptuirea exempla
ră a sarcinilor revenite tinerei 
generații și implicit, ostașilor 
țării, din istoricele hotărîri ale 
Congresului al XI-lea al Parti
dului Comunist Român. Subli
niind obiectivele majore ale an
trenării tinerilor militari la în
deplinirea integrală și calitativă 
a planului pregătirii de luptă și 
politice, la întărirea ordinii și 
disciplinei, vorbitorul s-a referit 
pe larg la acțiunile inițiate de 
organizațiile U.T.C. în cinstea 
Congresului, la rezultatele pozi
tive obținute, ca și la măsurii» 
ce se impun în direcția îmbună
tățirii în continuare a procesu
lui de formare a unor militari 
cu o înaltă conștiință patriotică, 
revoluționară, ostășească ir ci
vică.

tiv în realizarea cincinalului 
înainte de termen". Cei aproa
pe 29 000 de tineri din unitățile 
industriale ale județului nostru, 
sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid, au depus 
o muncă susținută pentru rea
lizarea sarcinilor de plan la toți 
indicatorii, pentru obținerea da 

economii de materii prime, ma
teriale, combustibil și energie, 
pentru creșterea productivității 
muncii și întărirea disciplinei de 
producție. Prezentând apoi nu
meroasele inițiative uteciste 
iansate în întrecere, vorbitorul 
s-a pronunțat asupra necesității 
generalizării celor care s-au do
vedit cu adevărat utile atit din 
punct de vedere economic cit 
și educativ.

Cu toate acestea trebuie să 
recunoaștem, a continuat vor
bitorul. că în activitatea noastră 
deși majoritatea tinerilor se a- 
chită conștiincios de sarcinile pe 
care le au. dind dovadă de ati
tudine înaintată față de rpuncă, 
de abnegație și pasiune, mai 
avem tineri care absentează ne

Cuvîntul tovarășului 
Angelo Miculescu 

viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul agriculturii și industriei alimentare

Referindu-se pe larg la creș
terea, an de an, a producției a- 
gricole și la marile proiecte pri
vind dezvoltarea intensivă a a- 
griculturii în cincinalul 1976— 
1980, vorbitorul a arătat că la 
realizarea viitorului tablou al 
agriculturii noastre socialiste, 
alături de eforturile susținute 
ale statului, se înscrie munca 
neobosită a lucrătorilor ogoare
lor, in cadrul cărora tineretul 
sătesc aduce o importantă con
tribuție.

Angajarea plenară a tinerilor 
din agricultură, mecanizatori, 
zootehniști. muncitori și specia
liști reprezintă, în fapt, dorin
ța lor de autoperfecționare și 
autodepășire în meseria aleasă. 
Pentru că, fără îndoială, agri
cultura modernă, intensivă a 
schimbat radical vechile struc
turi profesionale, prin apariția 
unor meserii specifice, cu o ca
lificare corespunzătoare, de me
canizatori agricultori. zooteh
niști. horticultori, mecanizatori 
de îmbunătățiri funciare, activi
tăți către care se îndreaptă azi 
cadrele tinere.

în continuare vorbitorul a 
subliniat faptul că în agricultu
ră are loc un proces obiectiv de 
reducere treptată a forței de 
muncă, astfel înci* ponderea 
populației ocupate în acest, sec
tor de activitate va ajunge la 
27—28 la sută în 1980. iar în 
perspectivă la 10—15 la sută. A- 
cest proces implică. în mod o- 
bligatoriu, organizarea atentă a 
activității noastre, a creșterii 
productivității muncii, pe baza 
unei pregătiri profesionale co
respunzătoare a celor ce vor lu
cra în agricultură.

Aplicînd în viață indicațiile 
Plenarei Comitetului Central al 
Partidului. Comunist Român din 
18—19 iunie 1973. ale secretaru
lui general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, au fost

Cuvîntul tovarășului 
Constantin Manolescu 

adjunct al ministrului educației și învățâmintului
Am ascultat cu adîncă emoție 

cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rostită la deschiderea 
acestui Congres, cuvîntare care 
stabilește în mod strălucit un 
vast program de acțiune pen
tru organizația revoluționară a 
tineretului, ca și pentru școala 
românească, pentru slujitorii ei 
care își dedică cu abnegație și 
pasiune eforturile educării co
muniste a tinerei generații. în
credințăm conducerea partidu
lui, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că Ministerul Educa
ției și învățămîntului. întregul 
corp profesoral va acționa cu 
perseverență și dăruire pentru 
pregătirea cadrelor necesare e- 
cohomiei și culturii țării noas
tre.

Referindu-se la bunele rezul
tate obținute în îndeplinirea ho
tărîrilor partidului cu privire la 
generalizarea învățămîntului de 
10 ani. la faptul că tînăra ge
nerație se îndreaptă cu 'precă
dere spre liceele de specialitate 
ceea ce confirmă justețea orien
tării date de către conducerea 
partidului, de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu personal, 
vorbitorul a arătat : în succesele 
școlii românești, în rezultatele 
tot mai bune la învățătură ale 
elevilor și studenților, în parti
ciparea amplă și entuziastă a 
tineretului pe șantiere la 
strîngerea recoltelor și alte 
acțiuni patriotice se oglindesc 
elobvent și rezultatele muncii 
depuse de Uniunea Tineretului 
Comunist, de organizațiile sale 
care acționează in unitățile de 
învâțămirit. Bucurîndu-ne din 
toată inima de aceste rezultate 
sîntem totodată conștienți că 
avem încă multe de făcut pen
tru a ne ridica la nivelul sar
cinilor pe care partidul ni le-a 
încredințat, exigențelor izvorîte 
din Programul partidului, din

Cuvîntul tovarășei Lizica Bastare 
delegată a organizației municipale București

Hotăririle Congresului al XI- 
lea al partidului, indicațiile to
varășului Nicolae Ceaușescu, cp 
prilejul vizitei recente în unele 
unități comerciale din Capitală, 
precum și în cadrul consfătuirii 
de lucru de la C.C. al P.C.R., în 
legătură cu faptul că activitatea 
comercială trebuie să servească 
cu cea mai înaltă exigență po
litica partidului de ridicare ne
contenită a nivelului de trai al 
oamenilor muncii, au constituit 
pentru organizațiile U.T.C. din 
unitățile de comerț un îndrep
tar prețios în munca de educa
re a tinerilor în spiritul princi
piilor și normelor muncii și 
vieții comuniștilor, ale eticii și 
eehității socialiste. în acest sens, 
în unitățile noastre, organizații
le U.T.C. împreună cu organi
zațiile de sindicat și conduceri
le unităților au inițiat acțiuni 
pentru creșterea contribuției ti
neretului la îndeplinirea sarci
nilor profesionale, îmbunătăți
rea calității serviciilor, reduce
rea cheltuielilor de circulație, 
folosirea rațională a spațiilor 
comerciale, păstrarea și îngriji
rea avutului obfteac, Întărirea 

motivat, eare fac risipă de ma
terii prime șl materiale, care 
încalcă disciplina tehnologică, 
care nu depun toată stăruința 
pentru a se integra în exigen
tele calității produselor, iar u- 
nele organizații U.T.C. tratează 
cu superficialitate aceste pro
bleme. Conștienți de faptul căi 
noi avem foarte mult de făcut 
pentru a ne situa Ia nivelul e- 
xigențelor care se pun astăzi în 
munca ne educație, de formare 
a omului nou, cu înalte trăsă
turi moral-cetățenești, doresc să 
asigur conducerea partidului că 
toate hotăririle adoptate în a- 
cest spirit la Conferința organi
zației județene Caraș-Severin a 
U.T.C. vor fi integral și riguros 
îndeplinite. .

luate o serie de măsuri pentru 
îmbunătățirea conținutului în
vățămîntului și integrarea aces
tuia cu producția agricolă, apli
carea unui nou sistem de pre
gătire a cadrelor în condiții de 
producție-

Dar, ca în oricare activitate 
productivă — și poate mai mult 
în agricultură — competența 
profesională trebuie dublată în 
mod obligatoriu de pasiune, de 
elan tineresc. Executarea la 
timp și în bune condițiuni a lu
crărilor agricole impune în li
nele perioade eforturi deosebite, 
chiar sacrificii, pentru folosirea 
din plin a timpului de lucru, 
pentru încadrarea în epocile op
time a semănatului, recoltatu
lui sau îngrijirii culturilor.

Munca plină de dăruire, pa 
toate tărîmurile și succesele ob
ținute de tinerii noștri ne în
dreptățesc să spunem — așa 
cum a arătat secretarul general 
al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — că avem un 
tineret minunat. La aceasta aș 
adăuga că minunate sint și con
dițiile în care vă desfașurați 
activitatea.

în încheiere, vorbitorul a sub
liniat că tineretul sătesc poar
tă adine tn inimă și în gînd 
prețioasa indicație a secretaru
lui general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, dată 
la Consfătuirea activului de par
tid și de stat din agricultură, din 
luna februarie a acestui an : 
..Depinde de noi toți, de toți 
cei care lucrează în agricultură, 
să transformăm în realități pre
vederile din Programul parti
dului și din Directivele Congre
sului al XI-lea al partidului, să 
facem să crească bogăția recol
telor și. pe această bază, veni
turile și bunăstarea tuturor le-, 
cuitorilor satelor, ale întregului 
nostru popor !“.

celelalte documente adoptate de 
Congresul al XI-lea.

Pornind de la indicațiile date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului 
nostru, în cuvintarea programa
tică rostită la deschiderea fes
tivă a Congresului U.T.C., se 
subliniază ideea că Ministerul 

Educației și învățămîntului. co- 
laborînd cu C.C. al U.T.C., și 
ceilalți factori educaționali, este 
decis să facă totul pentru a tra
duce în viață prețioasele indi
cații și sarcini date de tovară
șul Nicolae Ceaușescu. astfel 
incit în școli și facultăți să se 
imprime un spirit mai hotărît 
de ordine și disciplină, tinerii 
să participe mai intens la mun
că, la activitatea patriotică, 
productivă. să se formeze ca 
oameni și cetățeni înaintați gata 
oricind să servească patria și 
partidul.

Vor fi luate măsuri ca în școli 
și facultăți să se creeze condiții 
mai bune de participare a tine
retului. a organizațiilor sale la 
desfășurarea activității instruc- 
tiv-educativ marcate de anga
jarea directă a acestuia la rezol
varea problemelor majore care 
stau în fața învățâmintului ro
mânesc.

în același timp, vorbitorul și-a 
exprimat convingerea că sub 
conducerea organizațiilor de 
partid întregul tineret studios, 
elevii și studenții, toți slujitorii 
școlii vor munci cu dăruire și 
pasiune, cu toată priceperea și 
stăruința pentru a realiza un 
învățămînt modern, ancorat pu
ternic în viața și preocupările 
societății românești, care ' să 
contribuie din plin la realiza
rea obiectivelor mărețe înscrise 
în Programul Partidului Comu
nist Român de edificare a so
cialismului și comunismului în 
scumpa noastră patrie.

ordinii și disciplinei în muncă. 
Un rol important l-a avut în a- 
ceastă direcție întrecerea „Ti
neretul — factor activ în reali
zarea cincinalului înainte de 
termen" în cadrul căreia au fost 
stabilite obiective și criterii pre
cise. au fost create „brigăzi de 
bună servire" care au dus la 
creșterea gradului de solicitudi
ne a tinerilor, la formarea unei 
atitudini civilizate față de cum
părători. Avindw în vedere fap
tul ca in unitățile comerciale 
f,ortaw de muncă este în special 
tînăra, ne-am preocupat împreu
nă cu conducerile unităților aă 
îmbunătățim activitatea cursu
rilor de calificare, am acordat 
atenție noilor încadrați reparti- 
zîndu-i pe lîngă tinerii comu
niști cu experiență. în încheiere, 
referindu-se la aceeași proble
mă a pregătirii profesionale a 
cadrelor, delegata a spus : Aș 
dori să propun revederea inte
grală a sistemului de selecție și 
pregătire a cadrelor pentru co
merț, mai ales în ce privește 
realizarea unui spirit de mai 
largă perspectivă.
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LUCRĂRILE CONGRESULUI1 AL X-LEA AL U. T. C.

Cuvîntul tovarășului Radu Enache
secretar al C. C. al U. T. C.

Arătînd că lucrările Congresu
lui se desfășoară sub semnul în
flăcărate! și vibrantei cuvîntări 
a secretarului general al parti- 
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, document de excep
țională valoare teoretică și 
practică, care sintetizează în 
mod magistral răspunderile și 
rolul tineretului in transfor
marea revoluționară a societății 
noastre, vorbitorul a spus : „Ex
cepționalele indicații ale secreta
rului general al partidului con
stituie premise fundamentale ale 
dezbaterilor Congresului, în ve
derea îmbunătățirii întregii 
munci politico-educative în rîn- 
dul tineretului, a organizării și 
unirii eforturilor tuturor tineri
lor — români,' maghiari, germani 
și de alte naționalități — pentru 
înfăptuirea țelurilor cutezătoare 
ale Programului partidului de 
construire a socialismului și co
munismului pe pămintul Româ
niei. Raportîndu-ne la înaltul 
exemplu de muncă și viață co
munistă, pe care, prin întreaga-i 
activitate, îl oferă secretarul ge
neral. tovarăș ul Nicolae 
Ceaușescu, și finind seama de 
faptul că înfăptuirea neabătută 
a hotărîrilor Congresului al XI- 
lea al P.C.R. necesită partici
parea conștientă a tuturor cetă
țenilor, vîrstnici și tineri, o 
sarcină de maximă importanță 
ce revine Uniunii Tineretului

Cuvîntul tovarășului 
general colonel Ion Coman 

prim adjunct al ministrului apărării naționale 
și șef al Marelui Stat Major

Dați-mi voie să-mi exprim, 
din adîncul inimii, bucuria pe 
care o încerc pentru posibili
tatea oferită de a lua parte la 
lucrările celui de-al X-lea Con
gres al Uniunii Tineretului Co
munist. congres onorat de pre
zenta la ședința festivă de des
chidere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — simbol al dăruirii 
și cutezanței comuniste, al gîn- 
dirii și acțiunii revoluționare, 
primul bărbat de stat și pri
mul ostaș al națiunii noastre 
socialiste, strălucit conducător 
al poporului român, personali
tate proeminentă a vieții poli
tice internaționale.

Tmi îndeplinesc — s-a spus în 
continuare — cu satisfacție 
mandatul de a aduce "a cunoș
tința celui de-al X-lea Congres 
al U.T.C. că ostașii țării își fac 
cu cinste datoria față de patrie, 
popor și partid. Pe terenurile 
de instrucție, pe șantierele e- 
conomiei naționale. în îndepli
nirea tuturor sarcinilor încre
dințate ei dovedesc abnegație, 
voință fermă de a Înfăptui 
Programul elaborat de Con
gresul ăl XI-lea al partidului, 
chemările însuflețitoare și or
dinele Comandantului nostru 
suprem, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în posturile lor de 
santinele ale României socia
liste, libere, independente, înflo
ritoare, le stăruie permanent în 
conștiință exemplul și îndem
nul înaintașilor, care au păstrat 
ființa națională a poporului, pă- 
mîntul străbun cu prețul erois
mului și al jertfelor uriașe. Din 
moștenirea generațiilor predece
soare și din epopeea generației 
care, urmînd partidul, a scris 
istoria revoluției și construcției 
socialiste, s-au plămădit măre
ția prezentului și certitudinea 
viitorului de aur al patriei.

Călăuzindu-se permanent după 
indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind creșterea ro
lului armatei — de școală po
litică — comandanții, organele

Cuvîntul tovarășului Costică Poteră
delegat al organizației județene Constanța

întrecerea utecistă ..Tineretul 
—- factor activ în îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen“, 
parte integrantă a întrecerii so
cialiste. a constituit pentru or
ganizația U.T.C. de la Șantierul 
naval Constanța cadrul favora
bil pentru valorificarea unor 
inițiative și acțiuni în sprijinul 
producției. Ca o recunoaștere 
a muncii depuse de tine
rii noștri, organizației U.T.C. 
i s-a acordat locul I și dra
pelul de organizație frunta
șă pe municipiu în întrecerea 
utecistă. Vorbitorul a făcut în 
continuare referiri la sarcinile 
ce revin C.C. al U.T.C. în pri
vința generalizării inițiativelor 
eficiente, de mare interes. 
Concretizînd apoi unele neajun
suri din activitatea organizației 
U.T.C., ca și unele probleme ri
dicate de tinerii constănțeni, 
delegatul a spus : Trebuie să 
privim cu mai mare răspundere 
sarcinile ce ne-au fost încredin
țate de partid, sâ îmbunătățim 
întreaga noastră activitate în 
spiritul cuvîntării rostite de to
varășul Nicolae Ceaușescu la 
reuniunea de deschidere a Con
gresului nostru, să dezvoltăm la

Cuvîntul tovarășului
Mircea Botoacă

delegat al organizației județene Prahova
Relevînd sarcinile mari ce 

stau în fața școlii cu privire la 
intensificarea procesului de in
tegrare a învățămîntului cu cer
cetarea si producția, vorbitorul 
a prezentat pe larg experiența 
organizației U.T.C. a grupului 
școlar de chimie, din care face 
parte, subliniind grija deosebită 
pe care partidul o acordă creării 
unor minunate condiții de stu
diu și viață tinerilor. După ce 
s-a referit apoi la o serie de 
neajunsuri proprii activității or
ganizației U.T.C., vorbitorul a 
spus : Doresc să menționez că 
unele dificultăți în munca noas
tră se datoresc și deficiențelor 
existente în organizarea mai ge
nerală a procesului de învăță
mînt. Actualul sistem de veri
ficare și apreciere a elevilor ar 
merita reexaminat intr-un spi

Comunist o constituie promo
varea, în rîndul tinerei generații, 
a spiritului cu adevărat revolu
ționar, combativ în afirmarea 
noului în toate sectoarele de 
activitate. Trecind în revistă 
bunele rezultate obținute în a- 
cest domeniu, vorbitorul a făcut 
ample referiri critice și autocri
tice la munca de propagandă : 
„Trebuie să recunoaștem, des
chis, că deficiențele în munca 
politico- ?ducativă a organelor și 
organizațiilor U.T.C., se datoresc 
și activității nu întru totul co
respunzătoare desfășurate de 
Comisia și Secția de propagan
dă și Cultură a C.C. al U.T.C., 
de comitetele județene, muni
cipale, orășenești și comunale 
ale U.T.C., stilului defectuos în 
munca cu tinerii, insuficientei 
preocupări pentru rezolvarea 
problemelor cu care se confruntă 
colectivele de tineri. Avem da
toria să acționăm într-o mai 
mare măsură pentru cunoașterea 
de către toți tinerii, a tradițiilor 
luptei poporului, ale clasei mun
citoare și partidului nostru, 
pentru dreptate socială și inde
pendență națională, pentru li
bertate și progres, pentru pre
țuirea realizărilor din anii so
cialismului și dezvoltarea, la toți 
tinerii patriei, a sentimentelor 
de profundă mîndrie națională, 
a hotărîrilor de a munci acolo 
unde nevoile societății o cer“.

și organizațiile de partid și ale 
U.T.C., diversificînd și amplifi- 
cînd munca educativă, vor sădi 
la tinerii militari înaltul senti
ment al mîndriei pentru tradi
țiile eroice făurite de înaintași, 
pentru prezentul socialist și vii
torul comunist al țării, patrio
tismul fierbinte și internaționa
lismul socialist. Constituie pen
tru noi toți o cauză scumpă 
aceea de a crește pentru țară, 
pentru partid ostași-cetățeni 
care să întruchipeze în cuget și 
faptă trăsăturile și virtuțile pre
figurate în Codul principiilor și 
normelor muncii și vieții comu
niștilor, ale eticii și echității so
cialiste, atitudinea înaintată 
față de muncă și îndatoriri, cu
rajul. cinstea și corectitudinea 
— noblețea spirituală și de com
portament proprie omului îna
intat al epocii socialiste.

Doresc să asigur Congresul că, 
în spiritul hotărîrilor Congresu
lui al XI-lea al P.C.R., al teze
lor și ideilor cuprinse în remar
cabila expunere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. al hotărî- 
rilor acestui forum al ti
nerei generații, Consiliul de 
conducere al Ministerului A- 
părării Naționale va face 
totul ca organizațiile U.T.C. din 
armată să se afirme, cu forță 
sporită, ca ajutoare de preț ale 
comandanților, organelor și or
ganizațiilor de partid în activi
tatea de instruire și educare a 
tinerilor ostași.

Nu vom precupeți nici un e- 
fort ca perioada stagiului mili
tar să fie pentru fiecare tînăr 
un capitol luminos de biogra
fie, un capitol al faptelor dem
ne. al năzuinței ardente de a 
sluji cu onoare sub steagul pe 
care-1 poartă cu atîta fermitate 
și abnegație cel ce ne dă pilda 
strălucitei sale lupte revoluțio
nare, în numele patriei, al so
cialismului și comunismului, 
secretarul general al partidului, 
Comandantul nostru suprem, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

tineri spiritul combativ față de 
lipsuri și neajunsuri, să formăm 
o opinie de masă împotriva ne
păsării, a risipei, a superficiali
tății și lipsei de răspundere fața 
de îndatoririle profesionale și 
obștești. în același timp, este 
însă necesar să fim sprijiniți în 
rezolvarea unor probleme care 
ne creează dificultăți în pregăti
rea profesională a tinerilor — 
și anume, să fie îmbunătățit 
conținutul manualelor de spe
cialitate — construim astăzi 
nave de mare tonaj iar manua
lele sînt aceleași ca pe timpul 
cînd realizam nave de capaci
tate mică. De asemenea, sa se 
studieze posibilitatea înființării 
unei facultăți cu profil naval în 
orașul Constanța, cerință impusă 
de dezvoltarea construcțiilor de 
nave românești de mare tonaj 
pe meleagurile Dobrogei. în în
cheiere doresc sâ asigur Comi
tetul Central al P.C.R., Congre
sul nostru, că tinerii de la Șan
tierul naval Constanța sînt 
hotărîți să-și intensifice efortu
rile ca pînă la 9 mai 1977 să 
realizăm prima naivă de 150 000 
t.d.w. — petrolierul „Indepen
dența".

rit mai modern. Se simte nevoia 
intensificării dialogului între 
profesor și elev, iar notarea ar 
trebui să fie urmarea unei mai 
bune cunoașteri a elevilor în 
toate activitățile teoretice și 
practice pe care le desfășoară. 
Este necesar, de asemenea, să 
se acorde o mai mare atenție 
orientării școlare și profesionale 
a elevilor din școlile generale, 
in scopul formării unor cadre 
temeinic pregătite pentru a asi
gura necesarul de cadre indus
triei chimice, impus de dezvol
tarea județului nostru. Cred că 
asemenea probleme ar trebui 
să facă în mai mare măsură o- 
biectul atenției C.C. al U.T.C., 
Ministerului Educației și învă
țămîntului. celorlalte ministere 
care au răspunderi în domeniul 
pregătirii cadrelor.

Cuvîntul tovarășei 
Georgeta Olteanu 

delegată a organizației județene Ialomița
Antrenați în întrecerea „Tine

retul — factor activ în realizarea 
cincinalului înainte de termen", 
cei 350 tineri care își desfășoară 
activitatea în sectorul producției 
vegetale și animale au reușit, 
alături de ceilalți cooperatori, 
să obțină an de an producții din 
ce în ce mai mari la hectar, să 
livreze statului cantități însem
nate de produse agricole. De ase
menea, rezultate bune s-au obți
nut în zootehnie unde au fost în
depliniți toți indicatorii de plan. 
O atenție deosebită am acordat-o 
cuprinderii tuturor tinerilor coo
peratori, elevi, muncitori, în 
timpul campaniilor agricole, con
stituind echipe de tineri care au 
lucrat pe combine, la prese, la 
eliberatul terenului, recoltatul 
furajelor, la transportarea și de
pozitarea produselor. Dacă în 
acești ani sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid 
am obținut rezultate cu care ne 
mindrim, trebuie să arăt că în 
munca noastră am avut și o se
rie de neajunsuri. Mai sînt ti

Cuvîntul tovarășului Marin Matei
delegat al organizației județene Olt

Aș vrea să vă asigur că aten
ția tuturor tinerilor din jude
țul Olt este îndreptată cu bucu
rie și încredere către lucrările 
Congresului al X-lea al Uniunii 
Tineretului Comunist deoarece 
aici dezbatem principalele pro
bleme ale muncii și vieții tine
retului și vom adopta măsurile 
pentru activitatea noastră de 
viitor. Conduși și îndrumați 
permanent de organele și orga
nizațiile de partid, am reușit ca 
prin activități comune cu cei
lalți factori din comuna Movi- 
leni să facem ca întregul tine
ret care trăiește în comuna 
noasțră să muncească. Astfel, 
tinerii din cele trei cooperative 
agricole de producție din co
mună, alături de cooperatorii în 
virstă, în strînsă legătură cu 
mecanizatorii, iar, atunci cînd 
este nevoie cu ajutorul elevilor 
și profesorilor, participă la e- 
fectuarea lucrărilor agricole, 
reușind să obțină producții 
sporite. Una din preocupările

Cuvîntul tovarășului 
Ștefan Cojocaru

delegat al organizației județene lași
în ultimii ani. în care s-a rea

lizat o adevărată revoluție în 
instrucția publică din România, 
obiectul principal al întregii ac
tivități a asociațiilor studenților 
comuniști a fost acela al trans
formării facultăților în unități 
de instruire, cercetare și pro
ducție. Acest proces a căpătat 
în ultimul timp valențe noi le
gate de integrarea învățămîntu
lui cu cercetarea și producția, 
proces strins legat de activita
tea secretarului general al parti
dului, de contribuția sa hotărî- 
toare la stabilirea orientărilor 
privind conținutul și organiza
rea școlii românești. Pornind de 
la indicațiile secretarului gene
ral al partidului date la Confe
rința a IX-a a U.A.S.C.R., prin
cipala direcție a întregii activi
tăți a organizației noastre a fost 
acțiunea pentru întărirea com
bativității revoluționare. Lupta 
partidului nostru pentru apli
carea tot mai fermă în existen
ța noastră socială, în relațiile 
dintre oameni a principiilor eti
cii și echității socialiste, ale 
umanismului revoluționar, com
baterea hotărită a atitudinii ce
lor care sînt ultimii la efort și 
primii la răsplată, constituie

Cuvîntul tovarășei Natalia Buzduga
delegată a organizației județene Tulcea

Ca reprezentantă a tinerilor 
muncitori, navigatori, pescari, 
țărani și elevi din județul Tul
cea, delegata s-a referit la ac
tivitatea organizațiilor U.T.C. în 
domeniul turismului, al educării 
patriotice a tinerilor.

Făcînd bilanțul acțiunilor tu
ristice inițiate și organizate pină 
în prezent, a continuat vorbitoa
rea, se poate menționa că acti
vitatea desfășurată de organiza
țiile U.T.C., de cercurile de tu
rism din județul nostru este po
zitivă $i se concretizează^ prin 
creșterea continuă a numărului 
de acțiuni și de participant. 
Ne-am propus ca prin turism să 
contribuim și la o mai bună cu
noaștere a dezvoltării socialiste 
a patriei, la dezvoltarea cul
tului muncii, la orientarea șco
lară și profesională a elevilor, 
organizînd vizite la obiective in
dustriale din județul nostru și 
la cele din județele învecinate.

Cuvîntul tovarășului loan Nistor
delegat al organizației județene Vîlcea

Vă rog să-mi permiteți ca de 
Ja înalta tribună a Congresului 
al X-lea al Uniunii Tineretului 
Comunist să exprim, în nume
le celor două mii de tineri bri
gadieri de pe Șantierul Națio
nal al tineretului de la Hidro
centrala Lotru, cel mai mare o- 
biectiv hidroenergetic de pe rîu- 
rile interioare ale țării, adeziu
nea deplină fată de documente
le prezentate în cadrul Congre
sului nostru. în cadrul întrecerii 
„Tineretul — factor activ în rea
lizarea cincinalului înă’inte de 
termeft", intăhsificîndu-și acti
vitatea politico-ideologică pen
tru a se închega un adevărat 
colectiv de muncă și viață co
munistă. organizațiile U.T.C. 
din șantier, care cuprind 6 bri
găzi și 36 echipe de muncă, 
muncind îritr-un înalt spirit de 
exigență muncitorească, au rea
lizat terminarea barajului de 

neri care participă cu greutate 
la activitățile noastre, care nu 
se integrează în viața de orga
nizație. Avem, de asemenea, 
unii tineri cărora nu le prea 
place munca. Această situație se 
mai menține, deoarece unele or
ganizații ale U.T.C. au făcut 
prea puțin pentru educarea co
munistă al tineretului, pentru 
pregătirea sa politică, profesio
nală și de specialitate atît în ca
drul școlii, al învățămîntului a- 
gro-zootehnic cît și pentru orga
nizarea unor cursuri de califi
care. în încheiere, vorbitoarea a 
spus : Aș vrea să propun Mi
nisterului Agriculturii și Indus
triei Alimentare să stabilească 
cadrul organizatoric pentru ca
lificarea prin cursuri de scurtă 
durată a tinerilor de la sate. 
Propun, de asemenea, Ministe
rului Agriculturii și Industriei 
Alimentare ca. împreună cu 
C.C. al U.T.C., să studieze 
posibilitatea atestării și înca
drării în perioada de vară a 
elevilor de liceu care s-au pre
gătit ca motopompiști.

constante ale organizațiilor 
U.T.C. în colaborare cu condu
cerile unităților agricole o con
stituie încadrarea unui număr 
cit mai mare de tineri în agri
cultură. în acest scop, Comite
tul comunal al U.T.C. a acordat 
o atenție deosebită orientării 
școlare și profesionale a elevi
lor în strînsă legătură cu nece
sitățile comunei. Pornind de la 
experiența pe care am acumula
t-o, susțin cu tărie măsura pro
pusă prin Raportul prezentat 
Congresului de a se extinde ini
țiativa „Fiecare tînăr al satului 
— participant activ la dezvol
tarea și consolidarea economică 
a cooperativelor agricole".

Totodată, propun ca în cadrul 
schițelor de sistematizare a loca
lităților rurale să se prevadă so
luții corespunzătoare pentru re
zolvarea spațiului de locuit pen
tru tinerii mecanizatori, chiar și 
la sediul Stațiunilor de mecani
zare a agriculturii.

pentru asociațiile noastre — a 
subliniat vorbitorul — un impe
rativ pentru a educa la toți stu
denții hotărîrea de a da o con
tribuție maximă dezvoltării so
cietății. Cred că se impune ca 
în acest efort educativ să creas
că și preocuparea ministerului, 
a tuturor conducerilor de 
institute și cadrelor didactice, 
lichidîndu-se atît unele exem
ple negative cît și slaba contri
buție în acest domeniu, concep
ția prezentă încă .în unele fa
cultăți că sarcina instituției de 
învățămînt este doar aceea a 
pregătirii de specialitate și nu a 
formării multilaterale pentru 
muncă și viață a absolvenților.

în încheiere delegatul s-a re
ferit la înalta apreciere pe care 
întregul tineret al patriei o dă 
politicii externe militante, con
secvent marxist-leniniste a 
partidului și statului nostru, de 
participare activă la dezbaterea 
și soluționarea, în interesul po
poarelor, a problemelor majore 
ale lumii contemporane, de 
instaurare a unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale, 
a păcii, securității și colaborării 
multilaterale între popoare.

în încheiere, vorbitoarea a 
spus : Așa cum se subliniază în 
Raportul Comitetului Central al 
U.T.C., în ultimii ani s-au in
tensificat schimburile turistice 
internaționale de tineret, activi
tate care își aduce o contribuție 
specifică la întărirea legăturilor 
de prietenie cu tinerii din dife
rite țări ale lumii, la adîncirea 
colaborării cu organizațiile pro
gresiste de tineret și studenți. 
Adunările de dări de seamă 
și alegeri din acest an au scos 
în evidență că trebuie să ne 
preocupăm mai mult de atrage
rea unui număr cît mai mare 
de tineri și îndeosebi a tinerilor 
muncitori în activitatea turis
tică, să participăm direct la dez
voltarea bazei materiale de care 
dispunem, să folosim aceste ac
tivități pentru a contribui mai 
mult la formarea și educarea 
tineretului în spirit comunist.

la Vidra cu 6 luni mai devre
me, construirea barajului Gal- 
benu — Petrimanu și punerea 
lui sub sarcină cu 20 de zile 
înainte de termenul stabilit. în 
continuare, vorbitorul s-a refe
rit pe larg la modul activ în 
care organizațiile U.T.C. s-au o- 
cupat de calificarea unui mare 
număr de tineri, de promovarea 
cu fermitate a spiritului creator 
al tinerilor muncitori, maiștri, 
tehnicieni și ingineri.

în încheiere — a spus vorbi
torul — doresc să âsigur solemn 
forumul nostru, că brigadierii 
de la Hidrocentrala Lotru își 
vor face din vibrantă chemare 
pe care secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a adresat-o tineretu
lui la ședința festivă a Congre
sului.

Cuvîntul tovarășului 
Ion Dodu Bălan 

vicepreședinte ai Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste

Subliniind ideea că în proce
sul atit de complex și de încăr
cat de răspunderi al educării și 
formării tineretului, cultura și 
arta sînt chemate să devină fac
tori activi, tot mai eficienți, 
pentru modelarea conștiinței so
cialiste, vorbitorul a spus : pu
tem afirma că, în general, crea
ția literar-artistică se înscrie pe 
aceste coordonate stabilite de 
partid, de secretarul său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Creația literar-artistică a cu
prins în sfera ei de preocupări 
și a oglindit in limbajul ei pro
priu, istoria eroică a poporului, 
in lupta sa pentru păstrarea 
ființei naționale, pentru suvera
nitate și independență ; a sur
prins momente emoționante din 
istoria revoluționară a clasei 
muncitoare și a abordat reali
tatea actuală, cu toată comple
xitatea și contradicțiile ei, în
tr-o viziune dialectică, optimis
tă. Au fost realizate, astfel, mai 
multe și mai bune cărți, mai 
multe și mai frumoase filme, 
piese de teatru, lucrări muzica
le, opere cu un pronunțat 
caracter educativ-formativ. Cu 
o nețărmurită dragoste de popor 
și de partid, artiștii noștri au 
realizat o nemuritoare frescă a 
construcției socialiste, capabilă 
să ducă peste veacuri măreția 
faptelor și a idealurilor noastre. 
Dintre acestea o bună parte au 
o problematică inspirată direct 
din viața și munca tineretului, 
multe fiind create chiar de ti
neri.

Evidențiind apoi deficiențele 
care încă se mai manifestă în 
domeniul creației literare și ar
tistice, vorbitorul a spus : este

Cuvîntul tovarășului loan Fiilop 
delegat al organizației județene Mureș

După ce s-a referit Ia politica 
consecventă a partidului nostru 
în problema națională, datorită 
căreia frăția între oamenii mun
cii, indiferent de naționalitate, 
se afirmă în realitate, ca o for
ță a mersului nostru înainte, 
delegatul a prezentat rezultate
le deosebit de valoroase obți
nute de tineri în întrecerea 
„Tineretul — factor activ în în
deplinirea cincinalului înainte 
de termen. Experiența pe care 
am dobîndit-o în munca patrio
tică, a continuat vorbitorul, ne 
dă garanția că vom putea în
făptui propunerea ca fiecare 
organizație județeană U.T.C. să 
realizeze un obiectiv economic 
din planul cincinal, considerînd 
că în acest fel va crește răs
punderea organizațiilor noastre 
pentru buna desfășurare a ac
tivității pe șantierele de muncă 
patriotică. Subliniind apoi insu

Cuvîntul tovarășei 
Victoria Bistriceanu 

delegată a organizației județene Dolj
Vă rog să-mi permiteți să ra

portez că întregul tineret din 
județul Dolj, însuflețit de înflă- 
căratele chemări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, este ferm 
hotărît să-și onoreze cum se cu
vine sarcinile ce-i revin pentru 
înfăptuirea Programului parti
dului, pentru dezvoltarea econo- 
mico-socială multilaterală a ju
dețului nostru. Avînd în vedere 
că planul de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării pe anii 1976- 
1980 a fost apreciat la cel de-al 
XI-lea Congres al partidului ca 
„cincinalul revoluției tehnico- 
științifice" am insistat pentru 
asigurarea unui cadru organiza
toric adecvat menit să stimu
leze și să valorifice mai bine 
potențialul de creație al uteciști- 
lor, fie ei muncitori, ingineri, 
tehnicieni sau economiști. Acti
vitatea celor 6 comisii profesio
nal-științifice, a cluburilor teh
nice. a diferitelor cercuri și so
cietăți, confirmă faptul că e-

Cuvîntul tovarășului Marcel Cucu
delegat al organizației județene Brâila

Avînd în vedere faptul că în 
perspectiva Directivelor Con
gresului al XI-lea al partidului, 
pentru cincinalul 1976—1980 este 
preliminată o creștere a produc
ției agricole cu 34—36 la sută 
față de producția medie a ani
lor 1971—1975, în fața colectivu
lui de oameni ai muncii, a ute- 
ciștilor și a tinerilor din cadrul 
I.A.S. Insula Mare a Brăilei stau 
sarcini complexe, sporite. în a- 
cest sens, comitetul U.T.C. și-a 
conceput programul de activități 
ținînd seama de faptul că obiec
tivul fundamental al politicii 
partidului în domeniul agricul
turii, reafirmat în cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu la 
marea adunare populară de la 
Alexandria cu ocazia Zilei re
coltei, presupune formarea unor

Cuvîntul tovarășului 
Ion Mihăilescu 

delegat al organizației municipale București
Expresie vie a preocupării și 

grijii permanente a partidului 
și statului nostru de a asigura 
cele mai bune condiții de des
fășurare a procesului de crea
ție tehnico-științifică, în inte
grare organică cu învățămîntul 
și producția, Centrul Național 
de Fizică cunoscut deja ca „pri
mul satelit științific al Bucu- 
reștiului", a sărbătorit de cu- 
rînd un an de la inaugurarea 
sa în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Mulțumind 
pentru înalta grijă purtată, noi, 
uteciștii, sîntem ferm hotărîți să 
acționăm pentru folosirea cu 
maximum de randament econo
mic și educativ a minunatei 
baze de cercetare, învățămînt 
și producție care ni s-a pus la 

imperios necesar să întărim co
laborarea dintre instituțiile de 
cultură și organizațiile U.T.C. 
pentru o mai eficientă și sub
stanțială antrenare a tineretu
lui ia viața culturală. Partidul 
ne cere formarea unui tineret cu 
un vast orizont de cunoaștere și 
cu o înaltă conștiință politică. 
Pentru aceasta este necesar un 
contact mai direct și mai intens 
al tinerelor generații cu cartea, 
cu teatrul, cu filmul și operele 
muzicale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat ca organizațiile U.T.C. 
să participe mai direct, să aibă 
răspunderi mai mari în folosi
rea rețelei de așezăminte cultu
rale. Asta nu înseamnă, desigur, 
să absolvim de răspundere or
ganismele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste. Recunoaș
tem că n-am reușit să dăm un 
conținut concret acestor indica
ții. De aceea, împreună cu noul 
Comitet Central al U.T.C., va 
trebui să stabilim de urgență 
măsurile practice, sa asigurăm 
ca organizațiile de tineret să 
joace, în fapt, un rol mai mare 
în munca culturală de masă, să 
introducă un spirit tineresc, re
voluționar. Am dori ca repre
zentanții U.T.C.-ului în condu
cerea C.C.E.S. și a comitetelor 
județene de cultură și educație 
socialistă să aibă o prezență 
mai activă, să-și spună mai răs
picat punctul de vedere, pen
tru că viitorul țării se află, în 
mod obiectiv, în mintea și inima 
tineretului. Iar în mintea și ini
ma tineretului nostru, crescut și 
educat de partid, vibrează senti
mentele patriotice, comuniste.

ficienta preocupare a organiza
țiilor U.T.C. în direcția valorifi
cării gîndirii tehnice a tinerilor, 
în sensul introducerii și pro
movării noului în producție, de
legatul și-a exprimat convinge
rea că prin constituirea comi
siilor profesional-științifice la 
nivelul unităților economice se 
va putea realiza o valorificare 
optimă a potențialului tinere
lor cadre tehnice. Vă rog să-mi 
permiteți, a spus în încheiere 
vorbitorul, să fac propunerea 
ca pentru o mai bună stimula
re a participării tinerilor la 
acțiunile de ridicare a calificării, 
să se studieze posibilitatea de 
acordare a unei categorii supe
rioare tinerilor care obțin re
zultate bune Ja olimpiadele și 
concursurile profesionale la ni
velul orașelor, al municipiului 
și județului.

xistă în rîndul tinerilor mari 
posibilități creative. Pornind de 
la o serie de greutăți pe care 
tinerii muncitori și elevi le în- 
timpină în brevetarea unor in
venții sau inovații, delegata a 
propus ca în viitor comisia cen
trală pentru coordonarea acti
vității de creație tehnico-științi- 
fică a tineretului să aibă drep
tul și obligația de a acorda asis
tență tehnică tinerilor inovatori 
și inventatori, mai ales din rîn
dul elevilor și muncitorilor și 
să se avizeze din punct de ve
dere științific proiectele respec
tive pentru a înlesni aprobarea 
lor mai rapidă. In încheiere, vor
bitoarea a exprimat în numele 
celor peste 100 000 de tineri u- 
teciști din județul Dolj adezi
unea deplină la politica externă 
a partidului și statului nostru, 
aprobarea entuziastă, față de 
multiplele inițiative. în dome
niul vieții internaționale, ale 
României socialiste* 

cadre temeinic pregătite profe
sional și politic, educarea lor 
permanentă in spiritul dragostei 
și răspunderii față de muncă.

De aceea, avînd în vedere că 
o mare parte din rîndul tinerilor 
provin din mediul sătesc — a 
continuat vorbitorul — ne pre
ocupăm să-i ajutăm să-și îmbu
nătățească pregătirea lor profe
sională, să-și îmbogățească ori
zontul lor politic și de cultură 
generală.

în acest sens, vorbitorul a pro
pus ca agrocluburile care ființea
ză pe lingă organizațiile U.T.C. 
să fie dotate cu mici loturi în 
care tinerii specialiști să experi
menteze noi condiții pentru 
mărirea producției agricole, 
la punerea la punct a unor noi 
tehnologii de lucru.

dispoziție, în așa fel încît acest 
„sîmbure al comunismului" — 
cum a denumit tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, centrul nostru — să 
se dezvolte viguros, iar roade
le sale să se întîlnească în „cin
cinalul revoluției tehnico-știin- 
țifice", în toate sectoarele eco
nomiei naționale. întrucît prac
tica demonstrează că de mul
te ori în procesul educa
ției calitățile creative na
tive ale tinerilor nu sînt stimu
late și dezvoltate corespunză
tor, datorită mentalității de 
funcționar, comodității și incom
petenței unor educatori, propun 
ca această problemă de impor
tanță vitală, la care mi-ar fi 
plăcut să se refere azi dimi
neață tovarășul adjunct al mi

nistrului educației și învăță- 
mintului să-și găsească un ca
dru larg de dezbatere sub or
ganizarea U.T.C. și în care să 
fie angajați toți cei implicați 
în procesul de formare pentru 
muncă și viață a tinerei gene
rații. în încheiere vorbitorul a 
spus : Recenta inițiativă a Comi
tetului Central de a înfăptui un 
cadru corespunzător muncii de 
creație tehnico-științifică a ti
neretului a fost foarte bine pri
mită Și apreciată și în centrul

Cuvîntul tovarășului
Gheorghe Petrescu 

vicepreședinte al Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor din România
Vă rog să-mi permiteți ca, de 

la tribuna acestui forum al ti
nereții. să vă transmit dv„ tu
turor membrilor Uniunii Tinere
tului Comunist, întregului tine
ret al țării, un fierbinte salut 
muncitoresc din partea Consiliu
lui Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, a 
tuturor oamenilor muncii orga
nizați în sindicate. Lucrările 
congresului se desfășoară sub 
puternica impresie a memorabi
lei și însuflețitoarei cuvîntări a 
conducătorului partidului și sta
tului nostru — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — cuvîntare ce re
prezintă pentru întregul nostru 
popor, pentru tineretul patriei 
noastre un vast program de acti
vitate, de participare cu devota
ment nețărmurit și totală dărui
re Ia făurirea viitorului luminos 
al României socialiste. Referin
du-se apoi la faptul că ne aflăm 
la confluența încheierii actualu
lui cincinal cu trecerea la înde
plinirea viitorului plan pe peri
oada 1976—1980, ceea ce mar
chează începutul transpunerii în 
viață a mărețelor obiective sta
bilite prin Programul de făurire 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a țării 
spre comunism, vorbitorul a 
insistat asupra sarcinilor ce re
vin în această perioadă atît sin
dicatelor cît și organizațiilor 
U.T.C., în valorificarea tuturor 
rezervelor existente pentru în
deplinirea exemplară a viitoare
lor sarcini.

Este o mare bucurie pentru noi

Cuvîntul tovarășului Ion Pop
delegat al organizației județene Arad

Sînt profund impresionat de 
cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la deschiderea 
reuniunii tinerei generații din 
România, de înalta apreeiete a 
partidului și guvernului asupra 
activității desfășurate de orga
nizațiile revoluționare ale tine
retului, în unirea eforturilor în
tregii generații tinere în munca 
și lupta generală pentru înflo
rirea României socialiste. Sub 
conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid, organi
zația munîcipală Arad a U.T.C.» 
toți tinerii din municipiu și-au 
adus o contribuție • remarca
bilă la realizarea și depășirea 
sarcinilor actualului cincinal. 
Deși am obținut rezultate bune, 
dacă ne raportăm însă la exi
gențele formulate în Congresul 
nostru de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, trebuie să recunoaș
tem că mai avem încă multe de 
făcut. în toate domeniile noastre 
de activitate. Referindu-se, prin
tre altele. Ia problemele sociale 
ale tinerilor, vorbitorul a ară
tat : Cu toate că în ultima pe
rioadă Comitetul municipal Arad

Cuvîntul tovarășei 
Mariana Ungureanu 

delegată a organizației județene Ilfov
Vorbind în numele tinerilor 

din Cooperativa agricolă de pro
ducție din comuna Grădiștea, ju
dețul Ilfov, delegata a spus : în 
ultimii ani cooperativa noastră a 
obținut în producția de cereale 
rezultate tot mai bune, iar tine
retul din comună, sub conduce
rea comitetului comunal de 
partid, a avut o prezență acti
vă la realizarea lucrărilor agri
cole, a participat la o seamă de 
acțiuni de muncă patriotică în 
vederea strîngerii la timp și fără 
pierderi a recoltelor. Odată cu 
acțiunile întreprinse pentru an
trenarea tinerilor la muncă, or
ganizația noastră a avut în ve
dere și inițierea unor activități 
pentru ridicarea nivelului lor 
general, de cultură și de petre
cere plăcută și utilă a timpului 
liber.

Spunînd apoi că printre tine
rii din comuna lor mai sînt unii 
care au manifestări înapoiate, 
nu vor să învețe, părăsesc școa
la, nu sînt interesați să se ca
lifice. să-și ridice nivelul de cu
noștințe, vorbitoarea a arătat : 
Trebuie să recunoaștem că pînă 
acum n-am avut o poziție su

Cuvîntul tovarășului 
Mihai Hanganu 

delegat al organizației județene Suceava
Particip cu nespusă bucurie și 

profundă emoție la acest remar
cabil eveniment din viata uteciș- 
tilor, a întregului tineret al pa
triei, nu numai pentru că aici 
se realizează un bilanț și se con
turează perspectiva activității re
voluționare a tineretului din 
România, ci și datorită faptu
lui că acest Congres prilejuieș
te’ reafirmarea deosebitelor con
diții politice, sociale și morale 
ale unei generații în care țara 
își pune mari nădejdi. în conti
nuare, vorbitorul a evidențiat 
participarea susținută a tinerilor 
din industrie și agricultură la în
făptuirea exemplară a sarcini
lor economice ce au revenit ju
dețului în actualul cincinal. 
Referindu-se la problemele per
fecționării și creșterii eficienței 
muncii politico-educative, dele
gatul a criticat unele lipsuri ma
nifestate în activitatea organiza
ției U.T.C. care nu a colaborat 
într-o suficientă măsură cu cei

nostru. Este necesar, însă, să 
se precizeze cît mai curind ca
drul statutar și juridic al aces
tei activități. De asemenea, 
vreau să fac propunerea să se 
instituie un premiu pentru crea
ție tehnico-științifică acordat a- 
nual de Comitetul Central al 
U.T.C., pentru o lucrare știin
țifică realizată de un tinăr, care 
se finalizează cu un rezultat 
nemijlocit util economiei na
ționale.

— s-a spus printre altele — să 
constatăm că între sindicate și 
organizațiile U.T.C., conduse 
de partid, se dezvoltă o colabo
rare tot mai rodnică. In pro
cesul creării valorilor materiale 
și spirituale necesare progresu
lui multilateral al societății, con
lucrarea dintre sindicate și orga
nizațiile U.T.C. își propune sâ 
imprime, cu și mai multă con
secvență, întregului tineret înal
tele calități ale eroicei noastre 
clase muncitoare, spiritul său de 
ordine, disciplină, organizare, de 
abnegație și dăruire, consacrat 
edificării societății socialiste și 
comuniste. în aceeași ordine de 
idei, vorbitorul a spus: Cerințele 
cincinalului viitor, definit drept 
cincinalul revoluției tehnico- 
științifice, impun o ridicare ge
nerală a nivelului de cunoștințe 
moderne, necesare practicării 
profesiilor, precum și creșterea 
aportului tineretului nostru, do
tat cu spirit inventiv, la intro
ducerea progresului tehnic în 
toate sectoarele. Vă asigurăm că 
vom milita cu toată hotărîrea 
împreună cu Uniunea Tineretu
lui Comunist, pentru aplicarea 
în viață a valoroaselor indicații 
date de tovarășul secretar gene
ral al partidului, că vom exami
na cu cea mai mare atenție ob
servațiile și propunerile formu
late cu privire la acțiunile co
mune ale sindicatelor și organi
zațiilor U.T.C. și că, împreună 
cu noul organ ce va fi ales, vom 
stabili măsuri corespunzătoare •<* 
pentru soluționarea acestora.

al U.T.C. s-a implicat mai mult 
în construirea și dotarea cămi
nelor de nefamiliști totuși tre
buie să spunem că în acest do
meniu mai avem unele defi
ciențe. De asemenea, consi
derăm că în unele unități 
nici reprezentanții organizațiilor 
U.T.C. în organele de conducere 
colectivă, nu au manifestat o po
ziție combativă, responsabilă 
pentru rezolvarea unor probleme 
ridicate de tineri și în mod spe
cial cele care vizează promo
varea profesională, retribuția, 
repartizarea locuințelor și unele 
legate de respectarea protecției 
muncii. Pornind de la indicația 
dată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ca problemele de 
muncă, de viață, de învățătură, 
probleme vitale ale tineretului 
să fie abordate într-un spirit 
combativ, revoluționar, sîntem 
hotărîți să acționăm neobosit 
pentru înlăturarea lipsurilor, 
pentru soluționarea la timp și în 
mod corespunzător a tuturor as
pectelor care privesc munca și 
viața tineretului.

ficient de combativă față de a- 
semenea manifestări si va tre
bui să ne revedem întreaga ati
tudine și să acționăm în spiri
tul celor spuse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Congresul 
nostru. l —

în scopul îmbunătățirii repC*-^ 
toriului formațiilor artistice a 
propus editarea de către Comi
tetul Central al U.T.C., Consiliul 
Culturii și Educației Socia
liste, Uniunea Scriitorilor, Uniu
nea Compozitorilor, a unor lu
crări literare și muzicale inspi
rate din munca și viața tineretu
lui din țara noastră ; rețeaua de 
difuzare a filmelor să țină seama 
în mai mare măsură de cerințele, 
specificul și pregătirea tineretu
lui din mediul rural, teatrele din 
Capitală, care nu sînt prea de
parte, să trimită artiști care să 
joace și în căminele culturale. 
Ar fi bine de asemenea — a 
spus în continuare — ca studen
ții din institutele de artă și din 
cele cu profil didactic să-și des
fășoare activitatea practică și 
în așezămintele culturale din
sate, contribuind astfel la efi
ciența muncii organizației U.T.C.

lalți factori educaționali, respec
tiv conducerile de unități, cu or
ganizațiile de sindicat, școala și 
familia, pentru dezvoltarea răs
punderii tinerilor față de mun
că. pentru cuprinderea lor într-o 
activitate social-utilă. Stă în pu
terea noastră, a spus în înche
iere vorbitorul, să eliminăm în 
timpul cel mai scurt aceste nea
junsuri. prin îmbunătățirea per
manentă a stilului de muncă, 
prin folosirea unui număr mai 
mare de activiști obștești, prin 
mutarea centrului de greutate al 
activității noastre în organiza
țiile U.T.C. de la nivelul sectoa
relor de producție, satelor și 
anilor de studii. De asemenea, 
consider că va trebui să ne îm
bunătățim activitatea și în pri
vința pregătirii tinerilor pentru 
primirea în U.T.C., activitate în 
care și organizațiile de pionieri, 
vâr trebui să se implice mai 
mult.
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Cuvîntul tovarășului 

loan Rotărescu 
delegat al organizației județene Timiș

Referindu-se la necesitatea 
antrenării și stimulării tineretu
lui la creația tehnico-rștiințifică, 
vorbitorul a început prin a pre
zenta principalele realizări ale 
organizației județene concreti
zate în înființarea a 9 cluburi 
tehnice pe lingă unități econo
mice, în cele 20 de cercuri de 
creație tehnico-științifică în care 
activează peste 1 500 tineri elevi, 
studenți, ingineri, tehnicieni, 
muncitori etc. Acționînd consec
vent în spiritul orientării date 
de hotărîrile C.C. al P.C.R., în 
vederea legării tot mai strînse 
a învățămîntului de nevoile 
practicii și producției — a con
tinuat delegatul — ne-am anga
jat în mai mare măsură în pro
cesul de cuprindere a elevilor 
și studenților în activitatea de 
creație și concepție tehnică. Ca 
urmare a preocupărilor organi
zațiilor U.T.C. și A.S.C., un nu
măr însemnat de elevi și stu
denți lucrează la peste 980 teme

Cuvîntul tovarășei 
Hannelore Miiller

delegată a organizației județene Sibiu
Este locul să aduc mulțumiri

le tineretului studios din jude
țul Sibiu, conducerii de partid, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al poporului ro
mân, pentru condițiile minunate 
de muncă și viață create nouă 
tinerilor, pentru grija deosebită 
și consecventă ce o poartă asi
gurării deplinei egalități în 
drepturi a naționalităților con
locuitoare, pentru soluționarea 
problemelor lor specifice, Pen
tru cimentarea unității și, frăți
ei oamenilor muncii, fără de
osebire de naționalitate, din pa
tria noastră. In spiritul sarci
nilor stabilite de partid, în ul
timii ani se desfășoară în li- 

1 *ul nostru o intensă muncă de 
itegrare a învățămîntului cu 

practica, cu activitatea tehnico- 
productivă. Pentru a asigura 
o mai mare eficiență acti
vității tehnico-productive, con
sider însă, a accentuat vor
bitoarea, că întreprinderile in
dustriale trebuie să se ocupe 
mai intens și mai responsabil 
de patronarea atelierelor din 
județ. Cred că ar fj. bine să

Cuvîntul tovarășului 
Nicolae Haneș

delegat al organizației județene Hunedoara
Afirmînd că activitatea des

fășurată de organizația munici
pală' Petroșani a U.T.C. se în
scrie în efortul comuniștilor, al- 
tuturor oamenilor muncii dini 
Valea Jiului pentru realizarea 
sarcinilor rezultate din docu
mentele de partid, din indicații
le tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind creșterea extracției de 
cărbune, în special a celui coc- 
sificabil, a formării și dezvol
tării omului nou, constructor al 
socialismului și . comunismului 
în patria noastră,* vorbitorul a- 
rată că organizațiile U.T.C. din 
municipiul lor au reușit, in a- 
ceastă perioadă, sub conducerea 
Comitetului municipal de par
tid, să asigure o creștere a res
ponsabilității marii majorități a 
tinerilor față de obligațiile lor 
profesionale și obștești.

Subliniind apoi faptul că 
pentru realizarea obiectivelor 
stabilite prin Directivele Con
gresului al XI-lea al P.C.R., în 
fața minerilor din Valea Jiului 
se impune rezolvarea unor pro
bleme importante, între care, în 
primul rînd, mecanizarea lucră
rilor miniere și asigurarea re
crutării. selecționării și pregă
tirii cadrelor necesare îndepli
nirii nivelelor de producție sta

Cuvîntul tovarășului 
Constantin Dugaia 

delegat al organizației județene Gorj
Tineretul din județul nostru, 

alături de ceilalți oameni ai 
muncii, a depus eforturi susți
nute pentru realizarea sarcinilor 
de producție, fapt concretizat și 
prin aceea că un număr de 25 
unități economice din județ, au 
realizat înainte de termen pre
vederile actualului cincinal la o 
serie de indicatori. Constituind 
și la noi, ca în întreaga țară, o 
importantă formă de creștere a 
responsabilității și angajării în 
muncă a tineretului muncitoresc, 
pentru înfăptuirea, la nivelul e- 
xigențelor actuale a sarcinilor 
mereu sporite ce îi revin, între
cerea „Tineretul-factor activ în 
îndeplinirea cincinalului înainte 
de termen" a antrenat peste 
16 000 tineri muncitori, tehni
cieni și ingineri. Ca brigadier la 
Șantierul național al tineretului 
de la Termocentrala electrică 
Rogojelu, vreau să arăt că cei 
peste 800 brigadieri au înscris și 
înscriu pagini de neuitat in isto
ria construcției acestui gigant e- 
nergetic al țării, a cărui putere 
finală va fi de 1 720 MW. 
Experiența acumulată în cele

Cuvîntul tovarășei Emma Lokodi 
delegată a organizatei județene Bihor

Eu aș dori în cuvîntul meu să 
vă prezint unele preocupări ale 
organizațiilor U.T.C. din județul 
Bihor, în rîndul unei categorii 
importante de tineri, de care 
raportul prezentat s-a ocupat 
mai puțin, și anume tinerele 
fete. Plenara C.C. al P.C.R. din 
18—19 iunie 1973. analizind con
diția femeii în etapa actuală, a 
indicat direcțiile de acțiune pri
vitoare la creșterea rolului fe
meii în viața economică, politică 
și sofeială a țării.

Arătind apoi că, Intr-adevăr,

printre care considerăm merito
rii ecluza canalului Dunărea—- 
Marea Neagră, obținerea îngră
șămintelor de potasiu cu ajuto
rul solvenților organici, studiul 
vehiculelor cu sustentație mag
netică acționate de motoare li
niare, și altele.

în ideea perfecționării perma
nente a acestei importante la
turi a activității organizațiilor 
U.T.C., vorbitorul a făcut în în
cheiere cîteva propuneri menite 
să faciliteze antrenarea și vajo- 
rificarea în mai mare măsură a 
potențialului creator al tinerilor 
și anume : constituirea pe lingă 
casele de cultură și cluburile ti
neretului a unor cluburi ale ști
inței și tehnicii, dotate cu apa
ratură și material informativ co
respunzător ; îmbunătățirea ac
tivității de informare și docu
mentare tehnică, precum și a 
îmbogățirii conținutului revistei 
„Știință și tehnică" și a supli
mentului său „Tehnium" ș.a.

desfășurăm’ în mai mare măsu
ră activitatea practică sub în
drumarea muncitorilor cu expe
riență direct în aceste unități 
industriale, pe parcursul celor 
4 ani de învățămînt, pentru ca 
să ne familiarizăm mai mult cu 
climatul de muncă din între
prinderi, să ne formăm în spi
rit revoluționar, muncitoresc. în 
acest fel, cei mai bine pregătiți 
elevi i-ar putea înlocui pe unii 
muncitori în procesul de pro
ducție. Sînt convinsă, a spus 
în încheiere delegata, că mun
citorii, elevii, studenții si- 
bieni, întregul tineret care în
vață și muncește pe aceste fru
moase meleaguri — români, 
germani, maghiari și de alte 
naționalități — unit prin idea
lurile mărețe ale făuririi socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și înaintării* României 
spre comunism, urmînd mereu 
exemplul comuniștilor, al secre
tarului general al partidului, se 
vor situa la înălțimea sarcinilor 
și exigențelor ce reies din hotă
rîrile Congresului al X-lea al 
U.T.C.

bilite pentru cincinalul următor, 
delegatul minerilor uteciști s-a 
referit pe larg la acțiunile și 
inițiativele proprii pe . care le 
vor întreprinde tinerii in peri
oada care urmează. Pentru 
asigurarea în mai bune con
diții a recrutării tinerilor, 
precum și pentru reducerea 
fluctuației, stabilizarea tineri
lor în muncă, va avea o deose
bită importanță realizarea unor 
noi obiective economice și so- 
cial-culturale, a unor dotări e- 
dilitare corespunzătoare, care se 
află in preocuparea organelor 
locale de partid și de stat și 
care se impun cu prioritate.

Dispunînd de condiții bune de 
desfășurare a întregii noastre 
activități, doresc ca. în numele 
organizației municipale, să asi
gur conducerea de partid. Con
gresul al X-lea al U.T.C. că 
vom depune toate eforturile 
pentru a ridica activitatea orga
nizațiilor U.T.C. din Valea Jiu
lui la nivelul înaltelor cerințe 
ale Programului P.C.R. de fău
rire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism —- 
programul de muncă și viață al 
întregului popor, al tinerei 
noastre generații.

două șantiere naționale care 
funcționează în prezent în 
Gorj, convingerea că aces
tea constituie adevărate școli 
de educare prin muncă și pen
tru muncă a tineretului, mă fac 
să susțin cu tărie propunerea 
făcută în Raport ca fiecare or
ganizație județeană a U.T.C. să 
contribuie nemijlocit, prin mun
ca patriotică a tinerilor, la rea
lizarea a cel puțin un obiectiv 
economic. Vedem în aceasta o 
dovadă în plus a încrederii în 
puterea de muncă și acțiune a 
tineretului. în capacitatea sa de 
a contribui tot mai mult la în
făptuirea amplului program de 
investiții al țării noastre, stabi
lit prin documentele Congresu
lui al XI-lea al partidului.

Prin intensificarea muncii poli
tico-educative. prin întărirea vie
ții de organizație, prin așezarea 
la baza comportării tuturor tine
rilor a principiilor și normelor 
comuniste, sîntem hotăTîți, a 
spus în încheiere vorbitorul, să 
facem ca aceste șantiere să de
vină adevărate colective de mun
că și viață comuniste.

Consiliul tinerelor fete de pe 
lingă Comitetul județean Bihor 
al U.T.C. și-a îndreptat atenția 
în primul rînd spre intensifica
rea activității de antrenare a ti
nerelor fete în procesul de pro
ducție, urmărindu-se realizarea 
unei informări mai largi asupra 
posibilităților de calificare, de 
ridicare a gradului de pregătire 
profesională in scopul valorifi
cării maxime a forței lor de 
muncă, vorbitoarea sublinia efi
ciența acestor acțiuni : In anul 
1975, în municipiul Oradea, au

fost calificate și încadrate în 
producție un număr de peste 
4 700 fete.

In activitatea noastră — 
a spus delegata — întimpifiăm 
însă și unele dificultăți ; n-am 
reușit să asigurăm locuri sufi
ciente în căminele pentru nefa- 
mili.ști pentru a evita naveta pe 
distanțe mari, mai ales a unor 
tineri care lucrează în sectorul 
cooperației meșteșugărești. în 
unele zone ale județului, locu
rile de muncă pentru tinerele

Cuvîntul tovarășei Stela Bălan
delegată a organizației județene Buzat

Arătind că un obiectiv impor
tant stabilit de Congresul al 
IX-lea al U.T.C. l-a constituit 
consolidarea politică și organiza
torică a fiecărei organizații 
U.T.C., dezvoltarea spiritului de 
inițiativă, a autonomiei acestora, 
vorbitoarea a precizat atenția 
deosebită pe care Comitetul ju
dețean U.T.C. a acordat-o conți
nutului politico-ideologic al 
adunărilor generale, in cadrul 
cărora au fost dezbătute aspec
te referitoare la pregătirea po- 
litico-ideologică a tineretului, la 
educarea lui moral-cetățenească.

Cu toate rezultatele bune ob
ținute pînă în prezent, a subli
niat delegata, în activitatea or
ganelor și organizațiilor U.T.C. 
din județul nostru s-au mani
festat și unele neajunsuri în 
privința antrenării tinerilor la 
înfăptuirea sarcinilor profesio
nale și obștești, la instaurarea 
unui climat sănătos de muncă, 
pentru creșterea responsabilității 
uteciștilor la întreaga viață so
cială. Insistînd asupra impor
tanței ce trebuie acordată selec

Cuvîntul tovarășului 
George Mihăiță 

delegat al organizației municipale Bucuretf
Participarea la Congresul al 

X-lea al Uniunii Tineretului Co
munist, ca reprezentant al ti
nerilor actori din Capitală, con
stituie și pentru mine un mo
ment pe care îl trăiesc cu emo
ție și bucurie dorind să dau ex
presie sentimentelor noastre de 
atașament deplin față de partid 
și popor, de nețărmurită dra
goste și respect față de secreta
rul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Parti
dul a știut să creeze condiții 
pentru manifestarea talentului 
nostru. El nu a impus un anu
mit stil saU o anumită manieră 
de creație. Prin aceasta condu
cerea de către partid a artei ser 
vește de fapt cauzei socialismu
lui și progresului fiind în măsu
ră să asigure cadrul necesar 
pentru realizarea unor creații de 
mare valoare artistică care să 
slujească celor mai înalte idea
luri ale 'poporului.

Abordînd în continuare sar
cinile ce revin artei noastre mi
litante. în spiritul exigențelor 
formulate de conducerea parti

Cuvîntul tovarășului 
Eugen Florescu 

delegat al organizației județene Vas'
Este limpede pentru noi toți 

că niciodată florile neamului 
nostru — copiii și tineretul — 
n-au fost cu mai multă grijă 
cultivate ca în prezent — și asta 
indiferent de naționalitate —, 
că promotorul de frunte al a- 
cestei politici a fost. încă din 
primele decenii de existență a 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Adoptarea idealuri
lor revoluționare, conlucrarea 
strînsă a tuturor categoriilor 
profesionale ale tinerilor, folo
sirea foarte judicioasă a vîrstei 
de maximă receptivitate pentru 
formarea ca cetățeni cu o înaltă 
pregătire politică și profesiona
lă. angajarea totală într-o acti
vitate creatoare, iată idei care 
se înscriu in gîndirea și practica 
secretarului general al partidu
lui, inegalabil luptător — așa 
cum s-a văzut și din ma
gistrala cuvîntare rostită în șe
dința festivă de deschidere a 
forumului tinereții — pentru o 
educație care să aibă la bază o 
pedagogie a patriotismului și 
internaționalismului, a relațiilor 
socialiste și comuniste, a muncii 
închinate poporului. Referin- 
du-se apoi la necesitatea unei 
angajări mai de timpuriu și la 
un grad mai mare de respon
sabilitate a tinerilor în viața 
politică și de organizație, direc
ție în Care la Congresul ăl 
X-lea al U.T.C. s-a făcut un 
foarte important pas înainte — 
media de vîrstă a delegaților 
este mult mai mică decît la 
Congresul trecut — vorbitorul a 
accentuat că în continuare în 

Cuvîntul tovarășului 
Gheorghe A. Damian 

delegat al organizației județene Argeș
Aprecierile și îndemnurile for

mulate la adresa Uniunii Tinere
tului Comunist de către secreta
rul general al partidului, în cu
vîntarea rostită la reuniunea fes
tivă de deschidere a forumului 
nostru tineresc, constituie pen
tru noi, tinăra generație, di
recții călăuzitoare pentru activi
tatea viitoare și totodată prilej 
de deplină angajare în eforturile 
generale ale întregului popor 
pentru edificarea societății socia; 
liste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre co
munism. Organizația Uniunii Ti
neretului Comunist din între
prinderea de autoturisme Pitești, 
cei peste 10 000 de tineri, alături 
de colectivul de muncitori, ingi
neri și tehnicieni, se prezintă la 
Congresul al X-lea al U.T.C. cu 
toți indicatorii tehnico-economici 
ai actualului cincinal realizați, iar 
unii dintre aceștia. îndeosebi la 
export, cu importante depășiri.

fete sînt insuficiente, ceea ce 
determină plecarea lor în alte 
localități. Anul 1975. cu cele 
două mari evenimente pentru 
noi fetele, Anul internațional al 
femeii și Congresul al X-lea âl 
tinereții, constituie prilejuri de 
intensificare a întregii activități, 
pe care o desfășurăm !n munca 
și în viața social-politieă în ve
derea ridicării pe noi culmi de 
civilizație și progres a patriei 
noastre, România socialistă.

ționării. creșterii, promovării și 
educării cadrelor, delegaa a pro
pus ca, în spiritul indicției cu
prinse în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Ur.C. să 
aibă o poziție mai embativâ 
față de nesoluționarea ccespun- 
2ătoare de către unele rânistere 
și instituții a problemlor de 
muncă și viață ale tinretului, 
noul Comitet Central si iniție
ze întîlniri de lucru cu factorii 
centrali în scopul orgamării în 
comun a muncii de îndrthare și 
control din județe, cu mrtici- 
parea tuturor factorilor espec- 
tivi, in problemele ce vrivesc 
educația tineretului, mnea și 
viața sa. în încheiere, vorbi
toarea a . spus : Susținînc ideea 
cuprinsă în Raport de a s<iniția 
un sistem propriu al U.T3. de 
pregătire sistematică a epre- 
zentanților U.T.C. în orgarle de 
decizie, mă alătur propurrii ca 
în Statut să se prevadă 'intre 
drepturile uteciștilor acel de a 
fi desemnați pentru a rejezen- 
ta organizațiile U.T.C. îniceste 
organe colective de conicere.

dului și exprimîndu-se tala a- 
deziune la aceste îndatoii de 
cinste, tînărul actor a spus : 
După cum poate cunoaști. am 
jucat în diferite filme flusiv 
într-un serial de televizie de
dicat luptei uteciștilor îi ile
galitate. Pot spune deci sînt 
calificat să mă pronunți le
gătură cu propunerea di Ra
port ca o casă de filmeă fie 
subordonată Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretuh Co
munist. In activitatea astră, 
este bine să acționăm m.tine- 
rește, mai omenește, așa m ne 
dictează inima, in acel sțt re
voluționar pe care secretai ge
nerai al partidului nost îl 
consideră, cu atîta citate, 
pirghie a progresului 'ietă- 
ții, acel spirit revolution: dis
pus să acționeze direc' acel 
spirit care trebuie Să încră în
totdeauna cu noi înșine^ ne 
purifice și să ne înviori în- 
tîi $i-ntîi pe noi pen a-i 
putea convinge la rînd nos
tru pe alții.

atenția activului eganației 
trebuie să se afle pe tmul 
plan calitatea calelor* Nu 
este bine, desigur să lăm 
rețete, dar cred că iacă fare 
activist își va propune Sais- 
cute zilnic fie și numai cu—3 
tineri din raza în care își«- 
fășoară activitatea, să-i ajuîn 
rezolvarea problemelor loa- 
ceasta înseamnă aproape !— 
1200 de tineri pe an. adică a, 
la scara întregii organizațiin 
succes important. Multe de 
aceste obiective intră, fărăi- 
doială, și în sarcina mijloa>r 
de propagandă colectivă dee 
dispune Uniunea Tinereii 
Comunist, îndeosebi în acea 
presei de tineret. Activitatea 
propagandist al organizației 
tineret, de propagandist al ji- 
dului. presupune — indifit 
de mijlocul de transmisie - 
zat — capacitatea de a aca 
asupra conștiinței omului, a 
modifica mentalități vechi, a 
forma convingeri comuniste 
muncă și viață. Iată de ce. 
gînd pe linia nobilelor trii 
ale presei progresiste și rei- 
ționare din țara noastră, ce 
lucrează în redacțiile pul; 
tiilor de tineret se angajeaă 
depună și mai mari eforttn 
activitatea lor. să-și perâ- 
neZe și mai mult pregătiro- 
litică și ideologică, să-Și ș- 
rească capacitatea de cie 
profesională, să răspundă, t- 
fel, exigențelor cititorilor ri, 
multe dintre ele formulatear 
aici, în Congres.

Rezultatele bune obțim de 
acest tînăr colectiv de m. a 
cărui vîrstă medie este d<nai 
23 ani. dovedesc încă o: că 
generația noastră este oilă 
să înțeleagă și să acțior cu 
toate forțele sale pentruăp- 
tuirea politicii partidulu

în 1980, colectivul într.de- 
rii noastre va ajunge lirca 
26 000 încadrați. Avind îîere 
sarcinile deosebit de iran- 
te ce revin întreprinder a- 
ceastă direcție, vorbitor re
levat marile răspunderi svin 
organizației de tineret pt ri
dicarea continuă a nive lor 
de cunoștințe tehnico-șfice, 
pentru educarea tinerikspi- 
ritul muncitoresc, revmar. 
combativ, în spiritul Că de 
principii și norme ale ii $i 
vieții comuniștilor, ale . și 
echității socialiste.

Se simte nevoia — ?s în 
încheiere vorbitorul -eării 

unui Sistem de selecție și pregă
tire a propagandiștilor pentru 
învățămîntul politic în rîndul ti
neretului, inițierea unor dezba
teri în presa de tineret, prezen
ța mai activă cu expuneri, par
ticiparea la dezbateri, întîlniri

Cuvîntul tovarășei Stela Popescu
delegată a organizației județene Bacău

Sub conducerea Organizației 
de partid, acționînd cu respon
sabilitate comunistă, în lumina 
sarcinilor ce revin tinerei gene
rații din documentele Congresu
lui al XI-lea al P.C.R., o aten
ție deosebită am acordat activi
tăților cultural-educative și ar
tistice menite să contribuie la 
formarea politică și moral-cetă
țenească, la lărgirea orizontului 
de cultură, pentru formarea la 
tineri a înaltelor trăsături mo
rale, proprii comuniștilor, pen
tru întărirea in organizațiile 
noastre a climatului de apropie
re afectivă, de comunicare sin
ceră și • deschisă între tineri.

Raportind Congresului că în 
organizațiile județului lor s-au 
obținut rezultate bune în orga
nizarea unei game largi de ac
țiuni cultural-educative, în for
marea la tineri a unei mentali
tăți ^înaintate față de muncă și 
viață. în implicarea lor directă 
în conceperea și desfășurarea 
diverselor activități culturale, 
artistice, științifice, vorbitoarea 
a spus Am reușit să atragem 
un număr mai mare de tineri în 
diferite formații, cercuri, cicluri 
de activități privind cunoașterea 
și aplicarea documentelor de 
partid și de stat, legislația so
cialistă. simpozioane și mese 
rotunde, expoziții de carte so-

Cuvîntul tovarășului 
Gheorghe Lăzărescu

delegat al organizației județene Dîmbovița
Ca reprezentant la Congres aJ 

organizației U.T.C. de la Combi
natul de cțeluri speciale din 
Tîrgoviște s-a referit la începu
tul cuvîntului său la faptul că 
organizația lor a reușit să ob
țină în anul 1974 locul I și Dra
pelul de organizație fruntașă pe 
județ în întrecerea ..Tineretul — 
factor activ in realizarea cinci
nalului înainte de termen", dind 
o producție suplimentară de 500 
tone oțel și economii în valoare 
de 2 400 000 lei. Prin constituirea 
unor echipe formate din tineri 
care muncesc alături de con
structori pentru terminarea lu
crărilor de investiții, înainte de 
termen, s-au efectuat pînă în 
prezent lucrări în valoare de 2 
milioane lei. ,

Pornind de la sublinierea în 
Raportul C.C. al U.T.C. a sar
cinilor sporite ce vor reveni 
U.T.C. în domeniul calificării și 
perfecționării profesionale, dele
gatul ținerilor metalurgiști tîrgn- 
vișteni a propus ca noul Comitet 
Central. în colaborare cu Minis
terul . Muncii, cu Ministerul E- 
ducației și învățămîntului și cu 
celelalte ministere economice, să 
elaboreze un sistem de pregătire 
și perfecționare profesională, 
practică în muncă, generaiizind 
unele inițiative valoroase, asigu- 
rînd și modalități corespunzătoa
re de cointeresare materială și 
morală a tinerilor.

O greutate pe care am întîm- 
pinat-o — a spus în continuare

Cuvîntul tovarășului 
Constantin Faina 

delegat al organizației județene Brașov
Spunînd că vibranta cuvîntare 

rostită la reuniunea festivă de 
deschidere a forumului tinere
tului de către cel mai iubit fiu 
al poporului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. dovedește încă o dată 
grija, preocuparea permanentă 
pe care conducerea partidului, 
secretarul său general o ma
nifestă constant pentru creșterea 
și educarea tinerei generații în 
spiritul idealurilor comuniste de 
muncă și viață, vorbitorul a tre
cut în revistă succesele mai de 
seamă obținute de organizația 
lor între cele două congrese, în 
munca politică desfășurată în 
rîndul tineretului. în antrenarea 
sa în îndeplinirea sarcinilor în
credințate de partid.

Cu toate rezultatele bune ob
ținute în munca noastră — spu
nea apoi, printre altele — fîn- 
tem conștienți de neajunsurile și 
lipsurile ce se manifestă în ac
tivitatea organizațiilor U.T.C., 
de cauzele acestora și ne expri
măm hotărîrea fermă de a face 
totul pentru â situa munca noas
tră la nivelul posibilităților și al 
condițiilor ce ne sînt create. In 
spiritul prețioaselor îndrumări 
date. în cadrul forumului 
.nostru, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ne vom ocupa cu mai

Cuvîntul tovarășului
Ștefan Giurgi

delegat al organizației județene Maramureș
Amintind o serie de ini

țiative întreprinse în întrecerea 
utecistă și care vor fi continua
te și îmbogățite în viitorul cin
cinal, vorbitorul a spus : Cu 
deosebită atenție am reținut 
din cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, rostită în 
fața Congresului nPstru, preocu
parea pentru creșterea și for
marea unor tineri, a unor cadre 
de nădejde, responsabile. îmi cu
nosc generația, a spus vorbito
rul, s-a născut și a crescut în 
anii izbînzilor socialiste, știu că 
ea stimează istoria poporului, 
își iubește patria și este atașată 
profund cauzei partidului, vede 
în înfăptuirea politicii sale în
făptuirea propriilor ei aspirații. 
Ne justificată mi se pare, de aceea 

cu tinerii a membrilor organelor 
superioare, a unor conducători 
de ministere $i instituții centrale 
— care să explice tinerilor poli
tica partidului nostru și să cu
noască mai bine munca, viața 
și preocupările lor.

cial-politică, pe lîngă universi
tățile populare s-au organizat 25 
de cursuri pentru tineret. Aces
te activități se reflectă în cele 
6 premii I. 3 premii III și 3 
mențiuni obținute de formațiile 
elevilor la faza națională a Con
cursului „România socialistă, 
țara mea de glorii", la alte con
fruntări artistice pe plan repu
blican, dar și în cadrul manifes
tărilor artistice din interiorul 
județului. între care amintim : 
Festivalul Slănicului, Festivalul 
literăr-ârtistic „G. Bacovia", 
Toamna muzicală băcăoană. Re
torta de cristal, simpozionul 
„Zilele culturii călinesciene", 
dialogul cultural-artistic „Pro
gramul partidului — programul 
nostru".

Delegata a încheiat : Doresc 
să vă asigur că uteciștii din ju
dețul nostru. îndeplinindu-și cu 
înaltă responsabilitate comunis
tă sarcinile profesionale și ob
ștești, căutînd să-și lărgească, în 
permanență, orizontul politic și 
de cultură generală, vor face din 
munca și lupta pentru înfăptui
rea programului partidului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism 
crezul lor de muncă și viață, în
datorirea lor supremă.

— în inițierea unor acțiuni de 
însușire a științei și tehnicii de 
către tineri este faptul că biblio
tecile tehnice sînt dotate cu ma
nuale de specialitate vechi și de
pășite, iar altele au o problema
tică la un nivel foarte înalt și 
mai mult teoretic, peste posibili
tățile , de înțelegere și transpu
nere în practică de către tinerii 
muncitori și propun ca ministe
rele și chiar noul Comitet Cen
tral al U.T.C. să se ocupe cu 
mâi multă răspundere și opera
tivitate de rezolvarea acestor 
probleme. Propun, de asemenea, 
ca la nivelul C.C. al U.T.C. să 
se analizeze posibilitatea de a se 
soluționa, cu sprijinul ministeru
lui de resort, problema dotării 
corespunzătoare a atelierelor 
școală, pentru elevi și ucenici, 
cu mașini și agregate de ultima 
tehnicitate, cu parametri de 
funcționare apropiați de acei ai 
mașinilor pe care le vor mînui 
după absolvirea cursurilor de ca
lificare. Asigurăm > conducerea 
de partid și de stat. Congresul 
U.T.C. că întregul tineret din 
județul Dîmbovița va acționa 
neabătut pentru transpunerea 
întocmai în viață a istoricelor 
hotărîri ale celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român, contribuind la efortul 
eroic al întregului nostru popor 
pentru ca România socialistă să 
aibă un loc tot mai demn in 
lume.

mare răspundere de calificarea 
și perfecționarea pregătirii teh- 
nico-profesionale a muncitorilor 
tineri, de reducerea fluctuației, 
de formarea lor ca militanți ac
tivi pentru apărarea și dezvol
tarea proprietății noastre socia
liste, pentru a deveni promotori 
consecvenți ai noului în toate 
domeniile de activitate. In 
scopul creșterii posibilităților de 
a lucra în aparatul U.T.C. a ca
drelor din rîndul personalului 
didactic, vorbitorul propunea re
vizuirea actualelor criterii de 
promovare. în vederea unei mai 
bune pregătiri politico-ideologi- 
ce a activului U.T.C., propunea, 
de asemenea, mărirea duratei 
actualelor cursuri de la două la 
patru luni îh cadrul școlilor in- 
terjudețene de partid. In înche
iere, spunea : Asigurăm solemn 
conducerea partidului, pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu și Con
gresul U.T.C. că organizațiile 
U.T.C., toți tinerii care muncesc 
și trăiesc pe meleagurile jude
țului Brașov vor face totul pen
tru a se situa la înălțimea sar
cinilor de mare răspundere tra
sate de partid.

părerea unora care cred că în 
aprecierea tinerilor e nevoie să 
se țină Seama de munca și Viața 
părinților. Este adevărat că pă
rinții au o mare răspundere 
față de educareâ copiilor, ceeâ 
ce nu înseamnă că, la rîndul lor, 
tinerii nu răspund de ceea ce 
fac. In numele tinerilor construc
tori de mâșini din Maramureș, 
ne angajăm să transpunem întoc
mai în practică toate sarcinile și 
indicațiile primite cu acest pri
lej, să muncim în așa fel încit 
organizația noastră să raporteze 
că și-a făcut datoria, că este 
participantă activă la înfăptui
rea progresului și civilizației co
muniste pe cuprinsul scumpei 
noastre patrii.

a Organizației Pionierilor
Scrisoarea adresată 

C C al P. C. Puf 

tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

toarelor generații de constructori ai comunismului în România.
Am ascultat cu profunda emoție și nestăvilită bucurie cuvintele pe 

care ni le-ați adresat la reuniunea festivâ de deschidere a Con
gresului al X-lea al U.T.C., Conferinței a X-a a U.A.S.C.R. și Con
ferinței Naționale a Organizației Pionierilor și am simțit, cu putere, 
dragostea și grija pe care conducerea partidului, dumneavoastră 
personal, tovarășe secretar general, o acordați creșterii, formarii și 
educării tinerei generații. Vâ asigurăm, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, câ sub directa conducere a comuniștilor, nu vom pre
cupeți nici un efort și ca ne vom mobiliza toate forțele de care 
dispunem pentru a duce la îndeplinire noile sarcini pe care condu
cerea de partid le trasează organizației noastre pentru a educa 
toți pionierii patriei — români, maghiari, germani și de alte na
ționalități - în spiritul nobilelor idealuri ale socialismului și comu
nismului.

Vă promitem că sfaturile părintești pe care ni le-ați adresat, de 
a învăța cu pasiune, de a ne însuși cele mai noi cuceriri ale ști
inței, artei și culturii, de a ne pregăti temeinic pentru muncâ* pentru 
viața, de a deveni constructori devotați și entuziaști ai comunismu
lui, luptători fermi pentru progres și civilizație, vor deveni pentru 
noi un izvor nesecat de gîndire și acțiune, de tărie șî cutezanța pio
niereasca, un îndreptar permanent în viața și activitatea tuturor 
grupelor și detașamentelor de pionieri.

Așa cum ne-ați îndemnat, Organizația pionierilor va dezvolta, 
prin acțiunile ei specifice, imaginația și pasiunea pentru creație a 
copiilor, ii va educa in spiritul dreptății, cinstei și omeniei, îi va 
forma ca cetățeni înaintați ai patriei noastre socialiste.

întreaga activitate politică, ideologică a Organizației va fi pusa 
în slujba educării unor pionieri devotați, cinstiți și cutezători, luptă
tori fermi și consecvenți împotriva concepțiilor retrograde, a menta
lităților străine socialismului, militanți activi pentru progres, patrioți 
și internaționaliști înflăcărați.

Vom promova mai ferm participarea.copiilor la conducerea acti
vităților organizațiilor, la elaborarea programelor de activitate șL 
sub conducerea organizațiilor de partid, vom ține o legătura mat 
strînsâ cu organizațiile Uniunii Tineretului Comunist.

In toata activitatea noastră vom fi, cu pasiune și energie, alături 
de întregul popor, în munca eroică de propășire materială și spiri
tuală a patriei noastre, străduindu-ne să devenim - așa cum do
rește partidul nostru iubit - ajutoare de nădejde in educația co
munista a tinerei generații din România.

Vă asiguram încă o data, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ca împreună - pionieri, comandanți-instructori de de
tașamente și unități, conducători de cercuri și formații pionierești, 
activiști ai organizației - vom dovedi prin fapte că sîntem luptători 
activi pentru socialism și comunism, pășind drept și cutezător 
TOT ÎNAINTE.

încheierea 
lucrărilor

Miercuri la amiază s-au în
cheiat lucrările celei de-a III-a 
Conferințe Naționale a Organi
zației Pionierilor. La lucrări au 
participat tovarășii Dumitru Po
pescu, Mihai Gere, membri ai 
conducerii unor instituții cen
trale și organizații obștești, ac
tiviști de partid și de stat, re
prezentanți ai vieții noastre ști
ințifice, culturale și artistice.

Prima parte a ședinței de di
mineață a fost rezervată dezba
terilor în plen, în cadrul cărora 
au luat cuvjntul tovarășii Rada 
Mocanu, delegată a Organiza
ției județene Ilfov, Gavril Ho- 
diș, delegat al Organizației ju
dețene Alba. Elena Condrea, 
delegată a Organizației județe
ne Vaslui, Constantin Vulcu, 
delegat al Organizației județene 
Sibiu.

Un moment emoționant l-a 
constituit predarea celor 40 de 
albume realizate în timpul des
fășurării ștafetei republicane 
„Tot înainte", una dintre mani
festările cu care purtătorii cra
vatelor roșii cu tricolor de pe 
tot cuprinsul țării au întîmpinat 
Conferința.

In continuare au fost prezen
tate sinteza dezbaterilor din sec
țiunea pionierilor și o informa
re privind principalele proble
me rezultate din lucrările pe co
misii.

Conferința a aprobat în una
nimitate Raportul și activitatea 
Consiliului Național al Organi
zației Pionierilor, desfășurată în 
perioada care a trecut de la cea 
de-a II-a Conferință. Au fost 
aprobate, de asemenea, modifi
cările aduse, pe baza propune
rilor, la proiectul de Statut al 
Organizației Pionierilor din Re
publica Socialistă România, pre
cum și Rezoluția celei de-a III-a 
Conferințe a Organizației Pio
nierilor.

Documentele aprobate au re
afirmat adeziunea deplină a 
Conferinței Naționale a Organi
zației Pionierilor față de Progra
mul partidului, față de hotărî
rile Congresului al XI-lea al 
P.C.R., voința unanimă și fermă 
a întregii organizații de a înfăp
tui neabătut indicațiile date de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul ședinței festive de des
chidere a Congresului al X-lea 
al U.T.C., Conferinței a X-a 
a U.A.S.C.R. și Conferinței a 
III-a a Organizației Pionierilor, 
de a-și perfecționa și îmbogăți- 
continuu activitatea, de a con
tribui în și mai mare măsură la 
edificarea societății noastre so
cialiste.

Participanții au fost infor
mați, totodată, că pe adresa Con
ferinței au sosit aproape 500 de 
telegrame și scrisori de salut, 
trimise de comandamente ale 
unităților de pionieri, coman
damente comunale și orășe
nești, cadre didactice, oameni de 
cultură și artă, alți oameni ai 
muncii.

S-a trecut apoi la alegerea 
Consiliului Național al Organi
zației Pionierilor. Conferința a 
ales Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor, care cu
prinde 301 membri, din care 150 
pionieri. Din Consiliu fac par
te pedagogi cu înaltă califica
re. învățători și profesori cu ex
periență în munca pionierească, 
comandanți-instructori, activiști 
de partid, ai U.T.C., pionieri- 
comandanți de unități, pre
ședinți ai consiliilor locale ale 
Organizației Pionierilor, repre
zentanți ai unor instituții cen
trale, muncitori, tehnicieni, in
gineri, oameni de știință și cul
tură.

în prima sa ședință plenară, 
Consiliul Național al Organiza
ției Pionierilor a ales Biroul 
Consiliului Național, alcătuit din 
următorii tovarăși : Constantin 
Baștină, președinte al Consiliu
lui Național, Iuliu Furo, 
Cristina Luca, Viorica Paraschi- 
vescu, Alexandru Rus, Eugenia 
Șincan, Vasile Văcaru, vicepre
ședinți, Balazs Lajos, Traian 
Bărăian, Maria Berea, Nicolae 
Bojan, Lucian Dumitrescu, Ale
xandru Lupu, Ana Marchiș, 
Atanasie Marinescu, Gabriela 
Marinescu, Ileana Mateica, Mi
hai Mircescu, Eugen Pim, Ma
ria Ștefan, Horia Truță.

în numele noului consiliu, 
președintele Consiliului Na
țional al Organizației Pionie
rilor a asigurat partidul, pe se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
hotărîrea tuturor celor cu răs
punderi în educarea tinerei ge
nerații a țării de a imprima în 
și mai mare măsură întregii ac
tivități pionierești spiritul revo
luționar, în dorința de a înde
plini la un înalt nivel misiunea 
nobilă de a pregăti copiii pentru 
o muncă neobosită cerută de 
făurirea socialismului și comu
nismului pe pămîntul României, 

într-o ambianță însuflețită, 
dînd glas sentimentelor și gîn- 
durilor tinerei generații, ale tu
turor slujitorilor școlii din pa
tria noastră, participanții au 
adresat CC. al P.C.R,. tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, o 
scrisoare.
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Mesaje ale solidarității internaționaliste adresateCongresului al X-lea al U.T.C.
FEDERAȚIA MONDIALĂ 

A TINERETULUI DEMOCRAT
UNIUNEA TINERETULUI COMUNIST 

LENINIST DIN U. R. S. S.
MIȘCAREA PANAFRICANĂ A TINERETULUI

Federația Mondială a Tinere
tului Democrat transmite un sa
lut călduros Congresului al X-lea 
al U.T.C. Tineretul democrat din 
Întreaga lume cunoaște bine ro
lul tineretului român și al U.T.C. 
în eforturile întregului popor 
pentru a edifica în România o 
societate socialistă dezvoltată in 
mod armonios și multilateral.

Importanța acestui Congres 
care, fără îndoială, marchează o 
etapă semnificativă a luptei 
voastre, este subliniată de pre
zența și discursul secretaru
lui general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

Este semnificativă prezența a- 
tîtor organizații naționale și 
internaționale, mărturie a pu
ternicei angajări a organizației 
voastre pe plan mondial.

Tineretul democrat din în
treaga lume a contribuit foarte 
mult la procesul pozitiv al des
tinderii internaționale alături de 
popoare, de celelalte forțe anga
jate în impunerea unui curs nou. 
F.M.T.D. este prezent în acest 
amplu front militînd pentru ca 
procesul destinderii să dea toate 
rezultatele atît pe plan politic, 
cit și militar, să se consolideze 
ăi să devină ireversibil.

F.M.T.D. tinde să întărească 
solidaritatea antiimperialistă a 
tineretului și să favorizeze 
sprijinul tineretului democrat 
dat proceselor pozitive de elibe
rare națională, politică și eco
nomică, procese care se dezvoltă

în multe țări de pe toate conti
nentele și care vor duce la un 
nou tip de relații intre popoare 
și state, la pace și cooperare 
internațională.

Acesta este spiritul în care 
vrem să participăm, împreună 
cu toate organizațiile naționale 
și internaționale interesate, la 
pregătirea întîlnirii tineretului 
european de la Varșovia, mo
ment care va trebui sâ exprime 
.aportul creator și original al ti
nerei generații la procesul de 
pace, cooperare și destindere pe 
continent, precum și la pregă
tirea și desfășurarea celui de-al 
XI-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților care va 
avea loc în 1978 la Havana- 
Cuba.

Prin prestigiul »ău și prin pre
zența sa activă — se arată în 
mesaj — U.T.C. participă la ac
tivitatea internațională a tinere
tului și, în mod deosebit, la ac
tivitatea F.M.T.D., aducîndu-și o 
contribuție importantă pe planul 
concepției politice și angajării 
concrete.

Sintem ferm convinși că pe a- 
eest teren comun de luptă pen
tru pace, cooperare, solidaritate 
antiimperialistă și progres, luptă 
în care se poate vedea prețioasa 
dumneavoastră participare, se 
vor întări legăturile de colabo
rare și de muncă fructuoasă in
tre toate organizațiile care 
compun F.M.T.D., ca și între 
toate organizațiile naționale^ re
gionale și internaționale, între 
tinerii români și tineretul demo
crat și antiimperialist din lume.

în numele comsomoliștilor, 
tuturor tinerilor și tinerelor Ță
rii Sovietelor, Comitetul Central 
al Uniunii Tineretului Comunist 
Leninist transmite delegaților 
la Congres, membrilor Uniunii 
Tineretului Comunist din Ro
mânia, tinerei generații a Repu
blicii Socialiste România, un sa
lut comsomolist din inimă și 
cele mai bune urări ! — se ara
tă în mesaj.

In anii de după eliberarea ță
rii de sub jugul fascist, tinere
tul român și avangarda lui de 
luptă — Uniunea Tineretului 
Comunist — au adus o contribu
ție deosebită la realizarea adin- 
cilor transformări revoluționare, 
la construirea socialismului pe 
pămîntul românesc, participă ac
tiv la îndeplinirea sarcinii stabili
te de cel de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român de 
construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în Re
publica Socialistă România.

Comsomolul Leninist, tinere
tul sovietic se bucură sincer de 
succesele obținute de către oa
menii muncii din Republica So
cialistă România, sub conduce
rea Partidului Comunist Român, 
în opera de construire a socie
tății socialiste dezvoltate.

Prietenia și colaborarea strîn- 
să dintre țările socialiste fră
țești au fost și vor rămîne che
zășie a înaintării cu succes pe 
calea socialismului și comu
nismului.

Popoarele, tînăra generație a 
țărilor noastre, sint legate prin 
prietenia îndelungată, bazată pe 
principiile marxism-leninismu- 
lui și internaționalismului so
cialist.

Dezvoltarea și întărirea legă
turilor frățești dintre Comsomo
lul Leninist și Uniunea Tinere
tului Comunist din România, 
dintre tinerii și tinerele din 
U.R.S.S. și Republica Socialistă 
România răspund întru totul in
tereselor concrete ale popoare
lor sovietic și român, întăririi 
unității și coeziunii tinerilor din 
țările socialiste, tuturor tineri
lor luptători pentru eliberarea 
națională, pace și progres so
cial.

Urăm uteciștilor români, tine
rilor constructori ai patriei 
dumneavoastră socialiste, noi 
succese în muncă, învățătură, 
viața social-politică, dezvoltarea 
multilaterală a economiei na
ționale, științei și culturii — se 
spune în încheierea mesajului.

Este pentru noi — subliniază 
mesajul — o mare cinste și un 
deosebit privilegiu de a avea 
ocazia sâ participăm la Congre
sul al X-lea al U.T.C., pe care 
îl considerăm un eveniment 
foarte inportant. Vă aducem cu 
reală păcere saluturile noastre 
cordiale de călduroasă simpatie 
și de solidaritate militantă. Noi 
consideâm Congresul dumnea
voastră un prilej deosebit pen
tru reairmarea voinței noastre 
ferme te a continua cooperarea 
dintre «rganizațiile noastre, in- 
tensifiend-o și diversifieînd-o 
tot ma mult. Cu permisiunea 
dumnevoastră exprimăm pro
fundă recunoștință poporului 
românei în special secretarului 
genera al Partidului Comunist 
Român președintele Nicolae 
Ceaușecu, pentru sprijinul con
stant, continuu acordat popoa
relor primate, îndeosebi miș- 
cărilorafricane de eliberare.

Abodind situația de pe con- 
tinentl african, mesajul sub- 
liniazi însemnătatea cuceririi 
indepodenței de către Gui- 
neea-issau, Mozambic, Insule
le Caului Verde, Sao Tomă 
și Pncipe, relevînd totodată e- 
xisteța în continuare pe conti
nent! african a numeroase

probleme generate de politica 
imperialistă, colonialistă și neo- 
colonialistă care urmărește per
petuarea dominației și exploa
tării, a discriminărilor rasiale 
și care creează pericole grave 
pentru pacea și securitatea in
ternațională. Mesajul cheamă 
la lărgirea frontului antiimpe
rialist al tineretului, la întărirea 
solidarității lui în lupta pentru 
stăvilirea acțiunilor dușmanilor 
progresului uman.

Trăim într-un moment, se 
spune mai departe în mesaj. în 
care problema politică funda
mentală este stabilirea unei noi 
ordini economice mondiale, cre
area unor condiții materiale și 
spirituale în care oamenii de 
pe toate meridianele să se poa
tă realiza pe deplin și să poată 
participa la făurirea lumii vii
toare.

Adresînd urările fierbinți de 
deplin succes lucrărilor celui 
de al X-lea Congres al dum
neavoastră — se spune în în
cheierea mesajului — dorim 
încă o dată să felicităm tinere
tul și poporul român, pentru 
succesele obținute sub condu
cerea înțeleaptă a distinsului lor 
conducător, președintele Nicolae 
Ceaușescu.

Comunist, sub conducerea P.C.R., 
la construcția socialistă, U.T.C. 
din Portugalia urează mult 
succes celui de-al X-lea Con
gres al U.T.C., mari succese ti-

neretului român în munca nobi
lă pentru îndeplinirea înălță* 
toarelor sarcini ale edificării so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate.

FEDERAȚIA UNIUNILOR SOCIALISTE 
ALE TINERETULUI POLONEZ

TINERETUL LIBER GERMAN

în numele tinerei generații a 
R. P. Polone, transmitem de
legaților la cel de al X-lea 
Congres al Uniunii Tineretului 
Comunist din România un salut 
prietenesc, urîndu-le dezbateri 
fructuoase. Sîntem convinși — 
continuă mesajul — că sub 
conducerea P.C.R.. harnicul tine
ret român va repurta noi și în
semnate succese în construcția 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria sa. Subli
niind că, actualmente, în Polo
nia se desfășoară pregătirile 
pentru cel de-al VII-lea Con
gres al P.M U.P.. mesajul se 
referă la eforturile creatoare ale 
poporului polonez, în perspec
tiva acestui eveniment, la acti
vitatea și realizările tineretului 
angrenat profund în opera de 
construire a societății socia
liste.

In mesaj este subliniată eu 
sinceră satisfacție dezvoltarea 
prieteniei și a colaborării cu 
Uniunea Tineretului Comunist 
din România, dorința întăririi

continue a acestor relații. 8e 
relevă marele interes și bucuria 
cu care urmărește tineretul po
lonez succesele obținute de că
tre tineretul român și Uniunea 
Tineretului Comunist. în toate 
domeniile construirii socialismu
lui în România, ca și convin
gerea că tînăra generație iși va 
aduce în continuare o mare 
contribuție la îndeplinirea pro
gramului de construire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Sîntem siguri — subliniazi 
mesajul — că prietenia și co
laborarea dintre tineretul polo
nez și cel român, dintre Federa
ția Uniunilor Socialiste ale 
Tineretului Polonez și U.T.C. se 
vor întări și dezvolta în conti
nuare în spiritul marxism-leni
nismului și al internaționalis
mului proletar, în spiritul prie
teniei și înfrățirii dintre po
poarele polonez și român și din
tre țările aparținînd sistemului 
socialist.

UNIUNEA SOCIALISTĂ A TINERETULUI 
DIN R. S. CEHOSLOVACĂ

DIN R. D. GERMANĂ

FEDERAȚIA TINERETULUI COMUNIST 
ITALIAN

Mesajul exprimă, în numele 
Comitetului Central al Federa
ției Tineretului Comunist Ita
lian. un salut călduros și frățesc 
U.T.C., întregului tineret ro
mân, fiind acordată o înaltă 
apreciere eforturilor sale în o- 
pera de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te în Românîa. în mesaj este 
relevată importanța deosebită a 
cuvîntării pe care președintele 
Nicolae Ceaușesci^ a rostit-o la 
deschiderea Congresului, subli

niind sarcinile mărețe ce stan 
în fața tineretului român, pro
fund angajat în ridicarea con
tinuă a țării, pe noi trepte de 
prosperitate și progres. în în
cheiere, mesajul relevă certi
tudinea că lucrările acestui Con
gres vor contribui, de aseme
nea, la dezvoltarea luptei tine
retului democratic din toată 
lumea împotriva imperialismu
lui, pentru pace, destindere și 
cooperare între popoarele în
tregii lumi.

în numele C.C. al Uniunii So
cialiste a Tineretului, în numele 
tuturor tinerilor și tinerelor din 
R. S. Cehoslovacă, vă transmi
tem salutări cordiale și vă do
rim mult succes în desfășurarea 
Congresului dumneavoastră. 
Subliniind realizările obținute de 
U.T.C., de întreaga generație tî- 
nără din România sub condu
cerea Partidului Comunist Ro
mân. în mesaj se exprimă bucu
ria pentru participarea cu elan 
a tineretului român la constru
irea socialismului în patria sa, 
la îndeplinirea hotărîrilor Con
gresului al XI-lea al P.C.R.

In cadrul activității de pregă
tire a apropiatului Congres al 
XV-lea al P. C. din Cehoslova
cia, se arată in mesaj, tineretul 
cehoslovac desfășoară ample ac
țiuni pe linie de organizație și o 
activitate multilaterală în cinstea 
Congresului. Se exprimă hotă- 
rîrea Uniunii Socialiste a Tine
retului din R.S.C. de a lupta 
împreună cu Uniunea Tineretu
lui Comunist, cu întregul tineret 
din R. S. România, cu tineretul 
din toate țările socialiste și din 
întreaga lume pentru pace și 
progres, pentru victoria socia
lismului și comunismului.

MIȘCAREA TINERETULUI COMUNIST 
DIN FRANȚA

Tnsmlțînd salutul său mi- 
Mtan și cordial celui de-al X- 
lea ongres al Uniunii Tinere- 
tuluiComunist din România și 
celei de a X-a Conferințe a 
Unirii Asociațiilor Studenților 
Cormiști din România. Consi
liul entral al Tineretului Liber 
Geran își exprimă bucuria 
penft succesele tineretului din 
Ronnia în construcția socialis
tă, nrturie a dorinței de acțiu
ne șt puterii creatoare a mem
brii c Uniunii Tineretului Co- 
murt și Uniunii Asociațiilor 
Studților Comuniști din Româ
nia.

îmesaj se subliniază dezvol- 
tarecu succes a relațiilor din
tre Țneretul Liber German și 
Uniiea Tineretului Comunist 
din smânia pe baza intereselor 
corne ale tineretului țărilor 
noa:e în construirea socialis
mul colaborarea lor pentru

întărirea păcii și securității in
ternaționale, extinderea cursului 
destinderii și consolidarea lui 
prin destinderea militară. Acțio
năm împreună — continuă me
sajul — pentru întărirea uni
tății de acțiune antiimperialiste 
a celor mai largi pături de 
tineri, pentru o mai strînsă 
coeziune a mișcării internațio
nale democratice a tineretului și 
studenților printr-o participare 
activă la realizarea programelor 
de acțiune ale Federației Mon
diale a Tineretului Democrat și 
ale Uniunii Internaționale a Stu
denților. Urăm celui de al X-lea 
Congres al Uniunii Tineretului 
Comunist și Conferinței a X-a 
a Uniunii Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din România des
fășurarea cu succes a lucrărilor 
și vouă, rezultate remarcabile în 
realizarea hotărîrilor lor.

TINERETUL ORGANIZAȚIEI 
PENTRU ELIBERAREA PALESTINEI

'NERETUL FRELIMO DIN MOZAMBIC

Adrestndu-se celui de-al X-le« 
Congres al U.T.C., mesajul a- 
rată : Sintem fericiți să vă 
transmitem salutul tineretului 
palestinian și ne bucură faptul 
că în numele tineretului revo
luției palestiniene participăm la 
Congresul al X-lea al dum
neavoastră — deoarece sîntem 
pe deplin convinși că U.T.C. 
cunoaște bine cauza poporului 
palestinian ce îl reprezentăm 
noi, tineretul revoluției pales
tiniene.

Mesajul înfățișează în con
tinuare lupta grea a tineretu
lui și poporului palestinian îm
potriva ocupației israeliene, con
vingerea fermă în victoria cau
zei sale drepte. Lupta noastră 
— arată mesajul — este o luptă 
legitima și dreaptă pentru re
dobândirea drepturilor noastre 
legitime, de autodeterminare $1

de a trăi în pace pe pămlntrd 
nostru — așa cum trăiesc ce
lelalte popoare ale lumii.

în numele tineretului palesti
nian și în numele Uniunii Ge
nerale a Studenților Palestini
eni, se spune in mesaj, salutăm 
pe președintele Nicolae 
Ceaușescu. pentru ajutorul pe 
care l-a acordat și îl acordă 
poporului palestinian, pentru 
recunoștorea O.E.P. ca repre
zentant legitim, unic,’ al poporu
lui palestinian și pentru efortu
rile ce le desfășoară în vederea 
instaurării păcii în Orientul... 
Mijlociu. Prietenia existentă î^, . 
tre poporul român și O.E.P. se 
bazează pe dreptate și străda
nia de instaurare a păcii. Urăm 
succes lucrărilor Congresului al 
X-lea al U.T.C., tineretului 
României.

UNIUNEA TINERETULUI COMUNIST 
DIMITROVIST DIN R. P. BULGARIA

Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist Dimitro- 
vist, in numele întregului tineret 
bulgar, mulțumește în modul ceJ 
mai cordial pentru posibilitatea 
oferită de a participa la cel 
de-al X-lea Congres al Uniunii 
Tineretului Comunist și trans
mite tineretului frate român 
calde salutări și urări de muncă 
rodnică. între Uniunea Tinere
tului Comunist Dimitrovist și 
Uniunea Tineretului Comunist, 
între tînăra generație a ță
rilor noastre vecine există re
lații rodnice de prietenie și co
laborare care se dezvoltă și se 
întăresc pe baza marxism-leni- 
nismului și a internaționalismului 
socialist, în spiritul legăturilor 
de prietenie dintre Partidul Co
munist Bulgar și Partidul Co
munist Român. O premisă pen
tru aceasta sint tradițiile is
torice ale prieteniei bulgaro-ro- 
mâne, lupta popoarelor noastre 
pentru eliberare națională, îm

potriva fascismului și capitalis
mului. Edificarea socialismului a 
îmbogățit prietenia noastră, fă- 
cînd să crească forța ei vitală.

Referindu-se la sarcinile actu
ale ale U.T.C.D.. în mesaj se a- 
rată că sub conducerea P.C.B., 
tînăra generație a Bulgariei so
cialiste, educată în spiritul tra
dițiilor revoluționare și de muncă 
ale poporului bulgar, participă 
activ la construcția socialismu
lui. în încheiere, în mesaj se 
menționează : Urmărim cu mare 
interes și atenție activitatea ti
neretului român și Uniunii Ti
neretului Comunist, participarea 
lor în toate domeniile vieții so- 
cial-politice, economice și cultu
rale a României. Ne bucură 
sincer succesele dumneavoastră 
în mobilizarea tineretului pentru 
îndeplinirea înainte de termen a 
planului cincinal și în edificarea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

în numele Biroului Național, 
al Consiliului Național al 
M.J.C.F., al tuturor militanților 
săi, mesajul adresează un salut 
celui de al X-lea Congres al U- 
niunii Tineretului Comunist din 
România și arată că Româpia și 
tineretul ei, care construiesc cu 
succes societatea socialistă 
multilateral dezvoltată, consti
tuie un exemplu pentru 
M.J.C.F. Salutăm entuziasmul și 
succesele dumneavoastră, sîntem 
solidari cu lupta pe care o du
ceți — se spune în mesaj.

Făcînd ample referiri la situa
ția internă din Franța, mesajul 
subliniază că tinerii comuniști 
francezi doresc socialismul pen
tru țara lor. pentru ca tineretul 
să se bucure de toate drepturile 
sale și să-și clădească viitorul, 
deoarece peste tot unde a trium
fat. socialismul dă naștere unui 
progres economic rapid, aduce o 
mare bunăstare materială, asi
gură accesul tuturor la cultură, 
face popoarele libere și stăpîne 
pe soarta lor. creează fraterni
tatea între oameni.

Apreciind progresele realizate 
pe plan internațional în direcția 
destinderii, in mesaj se sublini
ază necesitatea ca popoarele, ti
neretul să acționeze în continu
are cu fermitate împotriva im
perialismului pentru a impune 
în mod definitiv pacea, pentru 
a face ireversibil noul curs. în 
acest scop, M.J.C.F. se pronunță 
pentru constituirea și dezvol
tarea unui vast front mondial 
antiimperialist al tineretului în 
care să participe toate forțele 
progresiste ale generației tinere.

în încheiere, după ce exprimă 
solidaritatea M.J.C.F. cu forțele 
antiimperialiste de pretutindeni, 
cu popoarele și tineretul din ță
rile care construiesc socialismul, 
mesajul subliniază : Congresul 
dumneavoastră va fi pentru noi 
un izvor suplimentar de învă
țăminte. Noi, în Franța, facem 
cunoscute realizările și succesele 
socialismului în România. Vă 
ut-ăm noi progrese și noi succese, 
conștienți că acestea constituie 
un ajutor pentru propria noas
tră luptă.

Tiretul din Mozambic con
dus e FRELIMO, are onoarea 
de laluta Uniunea Tineretului 
Comist din România și pe 
partpanții la cel de-al X-lea 
Cores al U.T.C. Sîntem recu- 
nosori pentru această invita
ție,re este o dovadă a legă
turi de prietenie ce există 
întnopoarele noastre. Această 
solicitate s-a născut în mo- 
mer.e grele ale luptei noastre 
corn» împotriva colonialismu
lui imperialismului, și pentru 
consicția unei noi societăți.

Es o onoare pentru noi să 
partiăm pentru prima oară 
la Șt Congres ca reprezen
tanți tineretului și poporului 
din -zambic, stat care și-a 
obțin.independența și suvera- 
nitatedupă zece ani de lupte

duse de către popor pentru eli
berarea națională.

în continuare, în mesaj, sînt 
prezentate obiectivele trasate de 
FRELIMO, avangarda poporului 
din Mozambic, pentru consoli
darea tînărului stat indepen
dent, la a căror realizare este 
angajat cu toate forțele tinere
tul țârii, și, de asemenea, se ex
primă solidaritatea poporului și 
tineretului mozambican cu po
poarele care luptă pentru eli
berarea de sub dominația colo
nialistă, împotriva imperialis
mului, neocolonialismului, a po
liticii de apartheid.

Tn încheiere, în mesaj se ex
primă convingerea că Congresul 
U.T.C. va contribui la consoli
darea prieteniei și solidarității 
popoarelor noastre.

NIUNEA TINERETULUI SOCIALIST
DIN R. S. F.

TINERETUL COMUNIST DIN SPANIA
Tineretul Comunist din Spa

nia (M.J.C.E.) salută cu en
tuziasm delegații la cel de-al 
X-lea Congres al U.T.C. din 
România — se arată în mesaj — 
cu certitudinea că aceste dezba
teri vor aduce o contribuție va
loroasă la îndeplinirea sarcinii 
de construire a socialismului. 
Noi, tinerii comuniști spanioli, 
apreciem in mod deosebit poli
tica principială, justă cu care 
U.T.C. din România abordează 
problemele tineretului. Tngădu- 
iți-ne să folosim acest prilej 
pentru a adresa un căl
duros salut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, întregii conduceri a 
Partidului Comunist Român.

Poporul și tineretul român 
și-au dovedit de-a lungul mul
tor ani solidaritatea lor cu po
porul și tineretul spaniol, solida
ritate care, departe de a se mic
șora, crește pe zi ce trece, mani- 
festțndu-se în forme multiple. 
Legăturile care unesc U.T.C. și 
M.J.C.E. sint profunde — subli

niază mesajul. Membrii UniunK 
Tineretului Comunist, întregul 
tineret român, pot fi siguri de 
atenția cu care tineretul spaniol 
urmărește dozvoltarea construc
ției socialismului în România.

Sintem convinși — se mențio
nează, în continuare — că dum
neavoastră cunoașteți lupta pe 
care tineretul și poporul spaniol 
o duc împotriva franchismului și 
a oricărei încercări de a se mer
ge în continuare pe același fă
gaș. Sintem încredințați că în 
curînd vom putea cuceri și in
staura democrația în Spania, în 
acest scop înzecindu-ne în pre
zent eforturile. Pentru ca Spania 
să trăiască, franchismul trebuie 
să moară — iată convingerea 
noastră.

în încheiere, mulțumim din 
toată inima pentru invitația de 
a participa la acest important 
congres și dorim fierbinte să vă 
putem invita, cit mai curînd, să 
participați la un congres al 
M.J.C.E. la Madrid.

FEDERAȚIA TINERETULUI ARAB 
Șl UNIUNEA TINERETULUI 

SOCIALIST ARAB DIN R. A. EGIPT
După ce transmite salutul cel 

mai sincer și mulțumiri din par
tea Uniunii Tineretului Socialist 
Arab din R.A. Egipt pentru a- 
mabila invitație de a asista la 
Congresul U.T.C.. mesajul a- 
rată : Am acceptat această invi
tație și cu adevărat ne simțim 
nu printre străini, ci printre ai 
noștri, printre prieteni și tova
răși. fiind legați de o prietenie 
adevărată și cu rădăcini adînci 
inspirate de avangarda și condu
cerea revoluționară, animată 
și dezvoltată de popoarele noas
tre luptătoare, inclusiv de ma
sele de tineret. Am pornit pe a- 
celași drum al luptei, valorile și 
principiile noastre ne sînt co
mune.

Noi, în Egipt ca și în toate sta
tele arabe, ne amintim cu recu
noștință și apreciem toate rea
lizările deosebite obținute de 
poporul român liber, precum și 
de tineretul comunist din Româ- 
aia. Admirăm aprijinul ti solida-

ritatea dumneavoastră cu popoa
rele arabe care duc o luptă 
dreaptă pentru eliberarea terito
riilor lor ocupate, restaurarea 
drepturilor poporului palestinian 
arab, și pentru realizarea pro
gresului social.

în continuare, în mesXj, sînt 
prezentate situația actuală din 
Orientul Mijlociu și aprecierile 
Uniunii Tineretului Socia
list Arab în legătură cu evolu
ția ei, subliniindu-se : Noi lup
tăm pentru o pace adevărată, o 
pace a dreptății, o pace prin 
care se va elibera țara noastră 
și se vor restaura drepturile po
porului palestinian.

Mesajul adresat celui de al 
X-lea Congres al U.T.C. din 
partea Uniunii Tineretului 
Socialist Arab și în numele Fe
derației Tineretului Arab, arată 
în încheiere : Sîntem alături de 
voi, tovarăși, căci drumul nostru 
este același, drumul pentru li
bertate, progres fi pace.

UNIUNEA TINERETULUI COMUNIST 
DIN R. P. UNGARĂ

* UNIUNEA TINERETULUI MUNCITOR 
SOCIALIST DIN R. P. D. COREEANĂ

în numele Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Muncitor 
Socialist din R.P.D. Coreeană și 
întregului tineret coreean, felici
tăm călduros cel de al X-lea 
Congres al Uniunii Tineretului 
Comunist din Republica Socia
listă România și adresăm salu
tări frățești membrilor Uniunii 
Tineretului Comunist din Româ
nia și tieneretului român.

Uniunea Tineretului Comunist 
din România a parcurs un drum 
glorios de luptă alături de po
porul român și a săvîrșit fapte 
mărețe care vor străluci în isto
ria României — se subliniază în 
mesaj. Sub conducerea înțeleap
tă a Partidului Comunist Român, 
în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, conducător eminent 
al poporului român, Uniunea 
Tineretului Comunist a adus o 
mare contribuție la construcția 
socialistă a țării.

Tineretul coreean se bucură 
ca de propriile sale succese de 
succesele remarcabile înregistra
te de poporul și tineretul român 
și îl felicită călduros și îi urea
ză din toată inima să obțină în 
viitor noi și mai mari succese.

Poporul și tineretul nostru — 
se spune în continuare în mesaj 
— animat de hotărîrea fermă de 
a traduce în viață neabătut pro
gramul de luptă trasat de tova

rășul Kim Ir Sen, conducătorul 
iubit și stimat al poporului nos
tru, la adunarea festivă consa
crată celei de a XXX-a ani
versări a creării Partidului 
Muncii din Coreea, duce bătălia 
vitezei în marea construcție 
socialistă și luptă activ pentru 
accelerarea unificării indepen
dente și pașnice a patriei.

Bucurîndu-se de sprijinul și 
încurajarea activă a poporului 
și tineretului român, precum și 
a popoarelor progresiste din 
lume, întregul popor și tineretul 
coreean din Nord și din Sud vor 
zădărnici manevrele scizioniști- 
lor și vor realiza unificarea pa
triei.

Poporul și tineretul coreean, 
care prețuiește prietenia cu po
porul frate român și cu tinere
tul român, este deosebit de 
satisfăcut de faptul că relațiile 
de prietenie și de colaborare 
dintre țările noastre se dezvoltă 
continuu, în cele mai bune con
diții.

Tineretul coreean va depune 
toate eforturile pentru consoli
darea mai departe a relațiilor 
de prietenie și de colaborare 
dintre poporul și tineretul din 
cele două țări, bazate pe prin
cipiile marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar.

Am «eptet cu deosebită plă
cere ivația de a participa la 
al X-^ajongres al Uniunii Ti
neret ui Comunist din Româ
nia, a X-a Conferință a U- 
niuni Aștciațiilor Studenților 
Corniști din România și la a 
Ill-Confwință a Organizației 
Pioirilor. se spune în mesajul 
prinșre se transmit sincerele 
salui ale Uniunii Tineretului 
Soest din R.S.F. Iugoslavia, 
celiai cordiale felicitări pentru 
sucale în munca de pînă a- 
cun cele mai bune urări pen
tru ccesul lucrărilor Congre
sul» Conferinței. Cu deose- 
bitătisfacție dorim să consta
tăm intre cele două organi
zație noastre se dezvoltă o 
colrare foarte fructuoasă, 
caroate sluji ca exemplu de 
colrare pe baza principiilor 
eg^ii în drepturi, respectului 
reoc și neamestecului în tre- 
bur interne.

2Vjul arată în continuare 
că retul iugoslav este anga
jat prezent în realizarea sar- 
cin. stabilite în documentele 
foaimportante ale Congresu
lui [X-lea al Uniunii Tinere- 
tuHocialist din R.S.F. Iugosla
via a participa împreună cu 
toaorțele socialiste din socie
tate realizarea intereselor so- 
ciaHtale și la întărirea pe 
maiparte a relațiilor socia-

IUGOSLAVIA
liste de autoconducere, tn con
formitate cu sarcinile funda
mentale care decurg din docu
mentele Congresului al X-lea al 
U.C.I. și din Constituția R.S.F.L 
pentru afirmarea rolului domi
nant al clasei muncitoare în 
toate domeniile vieții sociale.

Pe plan internațional Uniunea 
Tineretului Socialist din R.S.F. 
Iugoslavia se conduce după prin
cipiile politicii externe iugoslave, 
de nealiniere care se bazează pe 
deplinul respect al independen
tei, al egalității în drepturi, al 
suveranității și integrității teri
toriale, neamestecului în trebu
rile interne și luptei pentru 
drepturile fundamentale ale o- 
mului împotriva oricărei ex
ploatări. împotriva fascismului 
și imperialismului, hegemoniei 
și neocolonialismului, împotriva 
tuturor formelor de asuprire.

în încheierea itfesâjului se 
subliniază că tînăra generație a 
Iugoslaviei, avînd in vedere im
portanța colaborării pe plan in
ternațional, a cunoașterii și a- 
propierii tinerilor, își va îndrep
ta activitatea în perioada urmă
toare spre dezvoltarea și lărgi
rea" formelor de colaborare asu
pra cărora s-a convenit între 
cele două organizații ale noas
tre, cu convingerea în succesele 
comune viitoare.

Uniunea Tineretului Comunist 
din R. P. Ungară transmite ce
lui de-al X-lea Congres al U- 
niunii Tineretului Comunist din 
România salutul său tovărășesc 
și sincere urări de succes — se 
spune în mesaj

Tineretul ungar urmărește cu 
vie atenție activitatea tineretu
lui din România vecină și dă o 
înaltă apreciere rezultatelor pe 
care le-a obținut în construirea 
socialismului, aportului său la 
lupta antiimperialistă, la cauza 
progresului social și păcii. Sîn
tem încredințați că cel de-al 
X-lea Congres va reprezenta un 
nou pas important în consoli
darea relațiilor de prietenie din
tre noi, în adincirea unității 
mișcării internaționale a tinere
tului comunist și progresist.

După ce se referă la activita
tea desfășurată de tineretul 
R. P. Ungare pentru transpune
rea in viață a programului de

construcție a societății «ocialls- 
te dezvoltate în patria sa, în 
mesaj se arată că U.T.C. din 
Ungaria militează pentru întări
rea colaborării și solidarității 
cu organizațiile de tineret din 
țările socialiste, cu organizațiile 
de tineret progresiste din toate 
țările.

Colaborarea dintre tineretul 
celor două țări prietene vecine, 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Ungară, se 
spune în mesaj, a devenit deja 
tradițională. Comitetul Central 
al Uniunii Tineretului Comunist 
din Ungaria va face și în viitor 
totul pentru colaborarea cit mai 
largă, mai diversă și rodnică 
dintre tineretul celor două țări 
și urează noi succese în con
struirea socialismului, în făuri
rea viitorului luminos, înflori
tor al poporului și tineretului 
român.

LIGA TINERETULUI DEMOCRAT 
DIN FINLANDA

în numele Ligii Tineretului 
Democrat din Finlanda (S.D.N.L.) 
dorim să mulțumim Uniunii Ti
neretului Comunist din Româ
nia pentru posibilitatea oferită 
de a vizita țara dumneavoastră 
și de a asista la cel de-al X-lea 
Congres — arată mesajul.

Comitetul Central al S.D.*N.L. 
salută legăturile dintre tinerii 
țărilor noastre și consideră că

asemene» contacte reprezinți un 
bun rezultat al cooperării noas
tre bilaterale.

Ne exprimăm speranța ei 
U.T.C. și S.D.N.L. își vor con
tinua cooperarea și în viitor, 
întărind solidaritatea antiimpe
rialistă a tineretului lumii cu 
lupta popoarelor pentru pace, 
democrație, independență și pro
gres social:

TINERETUL COMUNIST DIN MEXIC

LIGA TINERETULUI DEMOCRAT
DIN JAPONIA

Cu ocazia celui de al X-lea 
Congres al Uniunii Tineretului 
Comunist din România, Comite
tul Central al Ligii Tineretului 
Democrat din Japonia iși expri
mă sincerele sale sentimente de 
solidaritate cu Uniunea Tinere
tului Comunist, cu tinerii și stu
denții din România.

Sub conducerea Partidului Co
munist Român, Uniunea Tinere
tului Comunist din România a 
adus o contribuție însemnată la 
lupta poporului român pentru 
lichidarea dominației fasciste 
germane și răsturnarea forțelor 
reacționare interne și, în conti
nuare, la construirea socialismu
lui în condițiile concrete, speci
fice, învingînd numeroase greu
tăți și apărîndu-și suveranitatea.

Ne exprimăm speranța că 
țBongresul dumneavoastră va fi

încununat de succes aduetnd noi 
contribuții la construcția socia
lismului în România și la întă
rirea luptei comune a tineretu
lui de pretutindeni împotriva 
imperialismului.

După ce a trecut în revistă 
obiectivele care stau în fața 
Ligii Tineretului Democrat din 
Japonia care, sub conducerea 
Partidului Comunist, luptă pen
tru satisfacerea multiplelor re
vendicări ale tineretului și stu
denților, precum și împotriva 
oricărei manifestări de agresiu
ne și intervenții imperialiste, 
mesajul subliniază în încheiere : 
Dorim sincer ca solidaritatea 
dintre L.T.D.J. și U.T.C. să se 
întărească, iar prietenia dintre 
tinerii celor două țări să conti
nue să se dezvolte*

UUNEA TINERETULUI REVOLUȚIONAR 
DIN R. P. MONGOLĂ

înnele Uniunii Tineretului 
Revțonar din R.P. Mon- 
golăesajul adresează Con
gres al X-lea al U.T.C., 
întrui tineret din Româ
nia. salut frățesc și u- 
reazii și importante succese 
în dșurarea lucrărilor și în 
între activitate. Exprimînd 
niulț'i pentru invitația adre
sată R.M. de a participa la 
lucră Congresului, în mesaj 
se n^nează importanța a- 
cestueniment în viața tine- 
retulwnân.

Poi și tineretul mongol 
— senționează în mesaj — 
se bv pentru construirea cu 
succenoii vieți în România

socialistă, pentru realizările ob
ținute de poporul și tineretul 
român in opera de ridicare a 
bunăstării materiale, de dezvol
tare a economiei socialiste a 
culturii, științei și tehnicii.

Tineretul Mongoliei, se arată 
în mesaj, este unit intr-o unică 
organizație — U.T.R.M. — care 
constituie rezerva de luptă și a- 
jutorul de nădejde al P.P.R.M. ; 
ea a devenit organizatorul lup
tei și conducătorul tineretului 
mongol în munca sa perseve
rentă pentru realizarea țelului 
poporului mongol — victoria 
deplină și definitivă a socialis
mului în R.P. Mongolă.

Tinerii comuniști mexicani 
salută cu căldură desfășurarea 
Congresului și sînt siguri că el 
va marca un progres important 
în viața revoluționară a tinere
tului român și o contribuție la 
dezvoltarea construcției socia
liste în România — se arată în 
mesaj.

între comuniștii din România 
și cei din Mexic există legături 
frățești de prietenie și solidari
tate deosebit de adînci și pu
ternice, izvorite din comunitatea 
de principii obiective și din 
practică. Noi. comuniștii mexi-. 
câni, se spune în mesaj, sin
tem conștienți de prietenia to
varășilor noștri români, care 
ne-au dat în permanență dovezi 
de solidaritate militantă cu lup
ta noastră. Participarea noastră 
la acest Congres va fi foarte 
utilă pentru noi, de aici extră- 
gînd experiențe de valoare 
pentru lupta noastră, iar spiri
tul democratic șj revoluționar

care va anima discuțiile dv. va 
folosi cu siguranță pentru in
tensificarea legăturilor noastre 
cu tineretul comunist din 
România.

Cunoaștem bine spirite! in
ternaționalist, care a caracteri
zat întotdeauna pe tinerii co
muniști din România, interesul 
acestora față de lupta tineretu
lui din întreaga lume pentru 
pace, democrație și socialism. 
In mesaj sînt înfățișate preocu
pările tinerilor comuniști din 
Mexic, lupta lor pentru demo
crație și transformări sociale, 
pentru unitatea de acțiune a tu
turor revoluționarilor democrați 
mexicani.

Se exprimă hotărîrea de a 
depune toate eforturile pentru a 
întări și mai mult legăturile de 
solidaritate între tinerii comu
niști și între popoarele român 
și mexican, în lupta pentru de
mocrație și socialism.

UNIUNEA TINERETULUI MUNCITOR 
„HO Șl MIN" DIN R. D. VIETNAM

IUNEA TINERETULUI COMUNIST
DIN PORTUGALIA

în >le Uniunii Tineretului 
Comuși al studenților co- 
muniși Portugalia transmi
tem iilut frățesc celui de 
al X-longres al Uniunii Ti- 
neretComunist și, prin in- 
terme său, întregului tine
ret alnâniei socialiste, se 
spunemesaj. De asemenea, 
adresălutul nostru revolu- 
ționarmizațiilor reprezen
tate bngres.

EvoGupta dusă de clasa 
munci, poporul muncitor și 
tinereiin Portugalia împo
triva br revoluționare in
terne eterne care încearcă 
să smpoporului cuceririle 
revolut obținute după M

aprilie, în mesaj se exprimă 
convingerea că lupta eroică a 
comuniștilor, a tuturor revolu
ționarilor. a poporului muncitor 
și tineretului, strîns uniți cu 
forțele armate progresiste, va 
învinge dificultățile actualei 
faze a revoluției.

Forțele revoluționare. iubi
toare de pace și de libertate, 
vor învinge forțele retrograde 
și învechite care vor să o- 
prească mersul neabătut al tu
turor popoarelor către socia
lism.

în continuarea mesajului, re
levînd contribuția tineretului din 
România, a Uniunii Tineretului

Sintem foarte bucuroși să tri
mitem o delegație a Uniunii Ti
neretului Muncitor ..Ho Și Min“ 
în țara dv. bogată și frumoasă 
— România socialistă — pentru 
a participa la al X-lea Congres 
al Uniunii Tineretului Comunist 
din România. în numele celor 
2 800 000 de membri ai Uniunii 
Tineretului Muncitor „Ho Și 
Min“ și al tuturor tinerilor vi
etnamezi, adresăm celor ce par
ticipă la acest Congres și. prin 
ei, tuturor uteciștilor și tineri
lor români, sentimentele noas
tre frățești și salutul cel mai 
sincer. Urâm Congresului dv. 
succese strălucite.

După ce relevă bogata istorie 
a U.T.C., participarea sa plena
ră la construirea unei Românii 
socialiste și înfloritoare, reali
zările strălucite obținute de ti
neretul român, alături de între
gul popor, mesajul arată :

Tinerii din Vietnam se bucura 
din toată inima de aceste rea
lizări ale dv. și vă urează suc
cese |i mai mari in îndeplini

rea sarcinilor preconizate de 
Congresul al XI-lea al P.C.R. 
în continuare, în mesaj se arată 
că victoria istorică obținută de 
poporul vietnamez împotriva 
agresiunii imperialiste deschide 
o nouă etapă revoluționară în 
fata poporului vietnamez de 
construcție a unui Vietnam re- 
unificat, independent, democra
tic și prosper. Poporul și tinerii 
vietnamezi sint profund con
știenți că realizările poporului 
nostru în construcția socialistă 
în Nord și victoria noastră 
grandioasă în lupta împotriva a- 
gresorilor americani sînt strîns 
legate de sprijinul și ajutorul 
entuziast al țărilor socialiste, 
între care se află și România, 
ale tuturor forțelor progresiste 
și iubitoare de pace din lume.

Folosim această ocazie pentru 
a exprima dv. și prin dv. Parti
dului Comunist Român, ’-.guver
nului român, poporului și tutu
ror tinerilor din România re
cunoștința noastră pentru acest 
•prijin si acest ajutor prețios.
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Mesaje ale solidarității internaționaliste adresate Congresului al X-lea al U.T.C.
UNIUNEA TINERETULUI POPULAR 

REVOLUȚIONAR „HO Șl MIN" 
DIN VIETNAMUL DE SUD

în lupta pînă la eliberarea te
ritoriului nostru, construind, în 
același timp, societatea socialis
tă înaintată și unitară, spriji- 
nindu-se pe propriile forțe, pe

organizațiile progresiste din pa
tria arabă, pe țările socialiste și 
progresiste prietene, pe toate 
popoarele iubitoare de pace și 
libertate.

Cu ocazia Congresului al X- 
lea al U.T.C, — subliniază me
sajul — adresăm delegaților și 
tuturor uteciștifor din Republi
ca Socialistă România salutul și 
felicitările noastre cele mai căl
duroase.

în decursul anilor, sub condu
cerea P.C.R., Uniunea Tineretu
lui Comunist din România și-a 
dezvoltat aptitudinile creatoare, 
în cadrul unei munci rodnice, 
aducind contribuții importante 
la construirea socialismului pe 
pămîritul țării dumneavoastră. 
Uniunea Tineretului Popular 
Revoluționar „Ho Și Min“ ur
mărește zi de zi și admiră a- 
ceste realizări însemnate, dorin-

du-vă în mod sincer succese cît 
mai mari in viitor.

Vă exprimăm sincerele noas
tre mulțumiri — consemnează, 
în continuare, mesajul — pen
tru ajutorul prețios acordat de 
Uniunea Tineretului Comunist 
din România, de P.C.R., de po
porul român războiului nostru 
de rezistență împotriva impe
rialismului, pentru salvarea na
țională.

Urăm ca relațiile de prietenie 
și solidaritate frățească care au 
existat și există între organiza
țiile noastre să se întărească și 
să se dezvolte în mod pozitiv.

Dorim Congresului U.T.C. suc
cese strălucite.

FEDERAȚIA DE TINERET 
A PARTIDULUI MUNCII DIN OLANDA

Exprimînd un cald salut celui 
de-al X-lea Congres al U.T.C., 
în numele Federației de Tineret 
a Partidului Muncii din O- 
landa, mesajul evidențiază ma
rea însemnătate a acestui Con
gres pentru tineretul român. 
Acest lucru nu este lipsit _ de 
importanță nici pentru noi, se 
spune în mesaj, deoarece sîn
tem o organizație care a stabi
lit relații ferme și prietenești cu 
tineretul rbmân.

Tineretul socialist din Olanda 
are convingerea că este necesar

să se dezvolte relațiile între ță
rile Europei în spiritul hotărî
rilor Conferinței pentru secu
ritate și cooperare de la Hel
sinki.

Sperăm că Congresul dum
neavoastră poate însemna un 
pas înainte în ceea ce privește 
educarea și mobilizarea tine
retului pentru o Europă mai 
bună și pentru o lume mai 
dreaptă.

în încheiere, în mesaj se ex
primă urări de succes Congresu
lui.

Peru trăiește în momentul de 
față profunde transformări în 
structura social-economică în 
cadrul procesului revoluționar 
antioligarhic și antiimperialist 
pe care-1 străbate și la care 
partidul nostru și alte organiza
ții democratice își au aportul 
lor efectiv, în scopul consolidă
rii și obținerii definitive a 
eliberării noastre naționale, cu 
sprijinul popoarelor progresiste. 
Aceasta va duce la dejucarea

uneltirilor imperialiste și mono
poliste, precum și la consolida
rea și apărarea patriei noastre. 
Tineretul Comunist din Peru 
se pregătește să întimpine cel de 
al II-lea Congres Național. Vă 
invităm și așteptăm să partici
pați la acest eveniment, pentru 
a face un schimb de experiență 
și pentru ca legăturile noastre 
să se întărească și mai mult, se 
arată în încheiere.

FEDERAȚIA TINERETULUI SOCIALIST 
ITALIAN

TINERETUL POPULAR REVOLUȚIONAR 
DIN LAOS

în acest an în care tineretul și 
poporul român sărbătoresc cu 
entuziasm strălucitele rezultate 
obținute în construcția socia
lismului, an în cursul căruia ti
neretul și întreg poporul lao
țian au obținut noi victorii în 
lupta împotriva imperialismului 
american. Tineretul Popular 
Revoluționar din Laos, întregul 
tineret laoțian adresează salutul 
său frățesc și urări de succes 
celui de-al X-lea Congres al 
U.T.C. din România.

Dintotdeauna, tineretul lao
țian cu nucleul său conducător, 
Tineretul Popular Revoluționar 
din Laos, a urmărit cu atenție și 
interes marile realizări obținute 
de către România socialistă, ti
neretul și poporul român, în

frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în fața acestor strălucite suc
cese, noi, Tineretul Popular Re
voluționar din Laos și întregul 
tineret laoțian, dorim să ne ma
nifestăm admirația și să expri
măm sincerele noastre felicitări. 
Noi considerăm aceste înfăp
tuiri ca fiind și propriile noas
tre succese.

Mesajul exprimă sentimente
le de solidaritate, prietenie și 
fraternitate, care unesc tinere
tul celor două țări, mulțumirile 
tineretului laoțian față de parti
dul, tineretul și poporul român, 
pentru ajutorul acordat luptei 
sale drepte împotriva imperia
lismului american.

UNIUNEA TINERILOR COMUNIȘTI 
DIN CUBA

t numele Comitetului Națio
nal al Uniunii Tinerilor Comu
niști și al întregului tineret cu
banez, vă transmitem salutul 
nostru frățesc și revoluționar cu 
prilejul desfășurării celui de-al 
X-lea Congres al organizației 
dumneavoastră. Ne este cunos
cută munca desfășurată de ti
neretul român în îndeplinirea 
sarcinilor multiple și complexe 
care i-au fost încredințate de că
tre Partidul Comunist Român. 
Tineretul român, subliniază me
sajul, a depus, cu hotărîre și 
entuziasm, mari eforturi, con
tribuind la transformarea Româ
niei în puternicul și înfloritorul 
stat socialist de astăzi.

Sintem siguri că acest Con
gres va reprezenta o nouă și 
importantă contribuție la acti
vitatea creatoare pe care o des
fășoară, în toate sectoarele, U- 
niunea Tineretului Comunist, ti
neretul român, pentru realizarea 
și îndeplinirea hotărîrilor celui

de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

în continuare, mesajul arată 
că tineretul cubanez, împreună 
cu întregul popor, s-a pregătit 
pentru a întîmpina cum se cu
vine primul Congres al Partidu
lui Comunist din Cuba, care va 
avea loc în luna decembrie. In 
perioada care urmează, se spu
ne în mesaj, munca noastră va 
fi îndreptată spre îndeplinirea 
cu succes a hotărîrilor ce vor Ii 
adoptate de primul Congres al 
Partidului, organizarea celui 
de-al Iîl-lea Congres al U.T.C. 
și asigurarea desfășurării cu 
succes la Havana a celui de-al 
XI-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților.

în încheiere se exprimă con
vingerea că relațiile de priete
nie și de cooperare care există 
între organizațiile noastre vor 
continua să se dezvolte și să se 
întărească tot mai mult.

CONSILIUL EUROPEAN AL COMITETELOR
NAȚIONALE

Consilial European al Comi
tetelor Naționale de Tineret1 
(C.E.N.Y.C.) transmite un?- salut 
deosebit de . călduros celui de-al 
X-lea Congres al U.T.C. -din 
România, care are loc într-un 
moment de pozitive transfor
mări pe continentul european.

încheierea cu succes a Con
ferinței pentru securitate și co
operare în Europa s-a reflectat 
în evoluția politică și reprezin
tă un stimulent pentru coopera
rea tineretului european. In 
acest spirit, între tinerii conti
nentului nostru au fost inițiate 
relații bilaterale pozitive, " tine
retul român jucînd, în acest ca
dru, un rol foarte activ.

Subliniind în continuare le
gătura dintre destinderea politi
că și cea militară care impune 
realizarea unei dezarmări efi
ciente, precum și interdepen- 
deața aintre pacea și securitatea 
în Europa și îpr.întreaga lume,

DE TINERET
bazată pe o nouă ordine econo
mică și politică, în mesaj se 
spune : Ne aflăm, așadar, în 
fața voinței ferme a organiza
țiilor de tineret, menită să cree
ze noi forme și o mai bună co
operare a tineretului pentru ca 
împreună să acționăm. alături 
de celelalte forțe înaintate, pro
gresiste pentru dizolvarea blocu
rilor din Europa, pentru a oferi 
tineretului noi posibilități în di
recția înțelegerii și coexistenței 
pașnice.

Avînd în vedere deosebitul in
teres pe care organizația de ti
neret din România l-a manifes
tat pentru problemele securită
ții și cooperării în Europa. Con
siliul European al Comitetelor 
Naționale de Tineret dorește să 
mulțumească din inimă Uniu
nii Tineretului Comunist din 
România pentru prilejul fericit 
de a participa la acest Congres.

TINERETUL COMUNIST DIN ECUADOR
Acest- Congres va marca fără 

îndoială un moment important 
în istoria organizației dv., în 
activitatea tineretului din Româ
nia, care Contribuie cu energie 
la edificarea patriei socialiste — 
arată mesajul. U.T.C. din Româ
nia este inspirată în activitatea 
sa de cele mai înaintate și glo
rioase tradiții revoluționare ale 
tineretului, ale poporului ro
mân, condus de partid. Ne bucu
ră în mod deosebit strîngerea 
legăturilor de prietenie, colabo
rare și solidaritate dintre organi
zațiile noastre de tineret și po
poarele noastre. Acordăm o 
mare importanță vizitei tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, în patria noastră, 
precum și vizitei președintelui 
Ecuadorului, generalul Guiller
mo Rodriguez Lara în Româ
nia socialistă.

Tineretul patriei noastre, în
tregul nostru popor, trăiesc mo
mente decisive în lupta pentru 
înfăptuirea obiectivelor revo
luției naționale de eliberare, re
voluție care are un conținut an- 
tiimperialist, antifeudal și de
mocratic. Partidul Comunist din 
Ecuador este conducătorul-aces
tei mari lupte unite a poporului 
ecuadorian pentru înfăptuirea 
Frontului de eliberare naționa
lă. în continuare, în mesaj sint 
prezentate preocupările și sar
cinile actuale ale tineretului co
munist ecuadorian.

în încheierea mesajului se a- 
rată : Sîntem convinși că hotă- 
rîrile celui de-al X-lea Congres 
al U.T.C.- vor constitui un în
demn la obținerea de noi suc
cese pentru creșterea contribu
ției sale la edificarea societății 
socialiste.

UNIUNEA TINERETULUI REVOLUȚIEI 
DIN SIRIA

Permiteți-mi să transmit sa
lutul Uniunii Tineretului Revo
luției din Siria către cel de-al 
X-lea Congres al U.T.C. dorin- 
du-i succes deplin, se spune în 
mesaj. 'Dorim să vă asigurăm 
de profunzimea colaborării, a- 
dînca și ferma prietenie între 
cele două organizații, pornind 
de Ia relațiile sțrînse pe care 
le-au stabilit și le-au adîncit 
tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
jHafez Al-Assad pentru cauza 
partidelor, popoarelor și organi
zațiilor noastre.

în continuare, în mesaj se ex
primă aprecierea față de poziția 
$i ajutorul României acordate 
teauzei eliberării teritoriilor a- 
yrabe ocupate și redobîndirii

drepturilor poporului arab pa
lestinian. Nu uităm ajutorul p« 
care l-ați acordat tuturor po
poarelor iubitoare de pace, că
ruia îi dăm o înaltă apreciere, 
se spune în mesaj.

Tineretul Revoluției, salutînd 
acest Congres al dv., este ferm 
convins că stabilirea unei păci 
drepte în Orientul Mijlociu im
plică două condiții : eliberarea 
totală a teritoriilor arabe ocu
pate în anul 1967 ; redarea 
drepturilor naționale depline 
poporului arab palestinian. U- 
niunea noastră va rămîne în 
continuare în prima linie alături 
de celelalte pături ale poporu
lui, sub conducerea Partidului 
Baas și a Frontului progresist,

UNIUNEA TUNISIANĂ A ORGANIZAȚIILOR 
DE TINERET

MIȘCAREA TINERETULUI SOCIALIST 
DIN FRANȚA

Mișcarea Tineretului Socia
list din Franța mulțumește pen
tru invitație și transmite urări 
de deplin succes Congresului al 
X-lea al Uniunii Tineretului 
Comunist.

în numele Partidului Socialist 
și al primului său secretar, to
varășul F. Mitterrand, salutăm 
muncitorii și întregul popor ro
mân. Istoria a legat popoarele 
noastre prin relații de priete
nie și de solidaritate în lupta 
contra fascismului, pentru pa
ce. Sintem hotărîți ca aceste re
lații să le consolidăm prin ra
porturi strînse de cooperare.

Sintem însuflețiți de conștiința 
adîncii solidarități care trebuie 
să unească, dincolo de frontiere, 
toți . muncitorii, toți tinerii și 
toate organizațiile care repre
zintă aspirațiile lor.

Mișcarea Tineretului Socialist 
din Franța, al cărei scop este 
lichidarea exploatării omului de 
către om, se străduiește să a- 
bordeze cu luciditate și într-o 
optică reînnoită toate probleme
le dificile ale lumii contempo
rane — se subliniază în me
saj, relevîndu-se necesitatea 
conlucrării forțelor de stînga.

FEDERAȚIA DE TINERET 
PE ÎNTREAGA INDIE

în numele Secretariatului Fe
derației de Tineret pe întreaga 
Indie, în mesaj se exprimă re
cunoștința sinceră și călduroasă 
pentru invitația de a asista la 
al X-lea Congres al U.T.C.

Tineretul indian apreciază în 
cel mai înalt grad prietenia 
României. Ne amintim încă, se 
spune în mesaj, zilele grele cînd 
magnații petrolului încercau să 
declanșeze o criză a combusti
bilului în țara noastră. în acea 
perioadă România ne-a venit în 
ajutor, construindu-ne o rafină
rie. fapt care ne-a dat posibili
tatea să prevenim o criză mai 
mult decît sigură. Astăzi aria 
cooperării în diferite sfere eco
nomice între India și România 
se extinde zi de zi. Vizita tova

rășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, a constituit un 
deosebit pas înainte spre conso
lidarea relațiilor între țările 
noastre.

în numele Federației de Tine
ret pe întreaga Indie —- se spu
ne în încheierea mesajului — 
vă asigurăm că oricînd puteți 
conta pe sprijinul nostru moral 
în eforturile pentru realizarea 
planurilor cincinale, pentru în
făptuirea Programului trasat de 
Congresul al XI-lea al Partidu
lui Comunist Român. Dorim ti
neretului țării dv. succese cît 
mai mari pe drumul consolidării 
sistemului socialist și înaintării 
spre construirea unei puternice 
societăți comuniste.

FORȚA DE TINERET 
PENTRU SOCIALISM DIN REPUBLICA 

DOMINICANĂ
Salutăm cu entuziasm cel 

de-al X-lea Congres al Uniunii 
Tineretului Comunist, eveni
ment de o importanță deosebită 
în viața tineretului român. 
Forța de Tineret pentru So
cialism felicită tineretul român, 
organizația sa revoluționară și 
își exprimă satisfacția pentru 
înaltul spirit internaționalist 
proletar, pe care îl manifesta 
poporul român, conducătorii 
României socialiste. Este sem
nificativ faptul că ne reunim 
aici, tineri din toate colțurile 
lumii, pentru a participa la 
congresul tovarășilor noștri ro
mâni, organizație care nu-șî

precupețește eforturile în opera 
de construcție socialistă pe care 
o realizează poporul român.

Cu această ocazie adresăm 
tuturor organizațiilor de tineret, 
prezente aici un îndemn inter
naționalist de a-și întări relați
ile cu organizația noastră, ur- 
mînd astfel exemplul tovarăși
lor români. Popoarele și tinere
tul din Asia. Africa și America 
Latină desfășoară o luptă de 
importanță istorică împotriva 
imperialismului.

în încheiere, mesajul salută 
tineretul și popoarele care luptă 
pentru libertate, independență, 
progres social.

LIGA TINERETULUI COMUNIST DIN SUEDIA
Tineretul comunist din Suedia 

transmite militante și frățești 
urări Congresului al X-lea al 
tinerilor comuniști români, 
avînd convingerea fermă că el 
va contribui la intensificarea 
participării întregului tineret 
român la edificarea socialismu
lui în România.

în urmă cu 6 luni, Ia cel de-al 
doilea Congres al Ligii Tine
retului Comunist din Suedia, 
am avut plăcerea să salutăm, 
printre celelalte organizații fră
țești participante, și pe repre
zentanții U.T.C. din România.

în mesaj sînt înfățișate orien
tările de bază ale muncii tine
rilor comuniști suedezi stabilite 
de congres : lupta pentru drep
turile și interesele tineretului 
muncitor și ale studenților, lupta 
pentru drepturile tineretului la 
odihnă și cultură, solidaritatea 
cu mișcarea antiimperialistă.

Referindu-se la modul în care 
înțelege Liga Tineretului Co
munist să colaboreze cu organi
zații frățești din alte țări, în 
mesaj se arată necesitatea de a 
se traduce în viață principiile 
egalității, respectului reciproc, 
de a se respecta dreptul fiecărei 
organizații de a-și formula sin
gură orientarea sa politică. Liga 
Tineretului Comunist din Suedia 
crede că un asemenea stil de 
muncă în cadrul mișcării demo
cratice și comuniste de tineret 
consolidează lupta împotriva 
imperialismului, pentru pace și 
socialism în lume.

în încheierea mesajului se ex
primă convingerea că în viitor 
se vor dezvolta și mai mult re
lațiile frățești dintre Liga Tine
retului Comunist din Suedia și 
U.T.C. din România.

UNIUNEA NAȚIONALĂ A TINERETULUI 
DIN ALGERIA

Uniunea Națională a Tineretu
lui din Algeria, organizație nou 
creată, este deosebit de onorată 
— evidențiază mesajul — de a 
fi prezentă la cel de-al X-lea 
Congres al U.T.C. din România.

După ce arată că U.N.J.A. 
transmite în numele tineretului 
algerian salutul său militant 
Congresului U.T.C. și urează 
succes deplin lucrărilor, care, 
fără nici o îndoială, vor fi în
cununate de o totală reușită, 
mesajul arată că aceasta va con
tribui, desigur, la noi realizări 
ale tineretului român care, așa 
cum a subliniat președintele 
Nicolae Ceaușescu, a înscris in 
istoria patriei momente memo
rabile și pagini de ețoism, iden- 
tifieîndu-și propriile sale idea
luri cu aspirațiile vitale ale po
porului.

în continuare, mesajul se 
referă la un eveniment major 
in viața tineretului algerian, re

centa Conferință națională a ti
neretului algerian, care a avut 
Ioc într-un context politic nați
onal bogat în realizări social- 
economice și a adoptat un pro
gram de acțiune antiimperialistă 
și antireactionară, de mobiliza
re a tinerei generații la îndepli
nirea sarcinilor de edificare na
țională. în mesaj este, de ase
menea, exprimată necesitatea 
mobilizării întregului tineret 
progresist în lupta împotriva 
imperialismului, pentru dezvol
tarea liberă și independentă a 
tuturor popoarelor, pentru pace 
și progres.

în încheiere, în mesaj se a- 
preciază importanța lucrărilor 
celui de-al X-lea Congres al 
U.T.C. care reprezintă și o nouă 
verigă în întărirea colaborării 
internaționale a tineretului din 
diferite țări, a frontului antiim- 
perialist mondial.

TINERETUL COMUNIST DIN PERU
Comitetul Central al Tinere

tului Comunist din Peru adre
sează un salut frățesc Uniunii 
Tineretului Comunist din Româ
nia și, prin intermediul acesteia 
întregului tineret român, se 
spune în mesaj. Comuniștii pe
ruani dau o înaltă apreciere e- 
forturilor depuse de tinerii ro
mâni în munca lor creatoare de

construire a societății socialiste 
și de ridicare a stindardului 
marxism-leninismului pe culmi 
tot mai înalte. Acesta este mo
tivul pentru care profundele le
gături internaționaliste dintre 
organizațiile noastre de tineret 
se întăresc din ce în ce mai 
mult.

Ca reprezentant al Federației 
Tineretului Socialist Italian, pre
zent în calitate de observator, 
mă simt onorat să adresez căl
durosul nostru salut socialist 
U.T.C. la cel de-al X-lea Con
gres — se arată în mesaj.

Prezența noastră aici atestă 
interesul viu pe care-1 mani
festăm în legătură cu contribu

ția pe care tineretul român o 
aduce la construirea socialismu
lui.

Mesajul subliniază interesul 
cu care este urmărită activita
tea internațională a U.T.C. și 
exprimă dorința unor mai in
tense contacte între organizațiile 
noastre.

TINERETUL SOCIALIST DIN PORTUGALIA
Tineretul Socialist din Portu

galia salută cu căldură Uniunea 
Tineretului Comunist din Româ
nia, cu ocazia celui de-al X-lea 
Congres al U.T.C., adresează 
urări prietenești tuturor delega
ților prezenți la Congres.

Cu toate că acționează în con
diții diferite și pe baza unor li
nii politice diferite, se arată în 
mesaj, între Tineretul Socialist 
din Portugalia și Uniunea Tinere
tului Comunist există multe 
puncte de convergență: amîndouă 
organizațiile mobilizează tinere
tul din țările lor în vederea 
construirii unei societăți în care 
să dispară exploatarea omului 
de către om și în care munci

torii să-și exercite dominația e- 
conomică. politică și culturală 
la tdate nivelele, pentru constru
irea unei societăți socialiste, in
dependente și practică solidari
tatea internaționalistă. Vouă vă 
revine, tovarăși, răspunderea de 
a construi încă de pe acum o 
Românie socialistă, apărînd și 
dezvoltînd cuceririle revoluțio
nare.

Tineretul Socialist din Portu
galia speră sincer că lucrările 
celui de-al X-lea Congres al 
U.T.C. vor decurge în modul cel 
mai rodnic posibil și dorește or
ganizației dumneavoastră cele 
mai mari succese în îndeplinirea 
sarcinilor pe care vi le-ați pro
pus.

TINERETUL COMUNIST
DIN MAREA BRITANIE

După ce adresează un salut 
frățesc Congresului al X-lea al 
U.T.C. din partea Tinere
tului Comunist din Marea Bri- 
tanie, mesajul continuă : în 
lupta noastră pentru a organiza, 
uni și cîștiga masele de tineri 
pentru ideile socialiste și comu
niste noi ne inspirăm din acti
vitatea tineretului comunist din 
România și din alte țări socia
liste pentru a construi o socie
tate nouă.

Așa după cum Uniunea Tine
retului Comunist din România 
s-a întărit și s-a dezvoltat în 
condițiile vitrege ale luptei îm
potriva fascismului și a reacțiu- 
nii, Liga Tineretului Comunist 
din Marea Britanie conduce 
lupta tineretului muncitor și

studios pentru apărarea și ex
tinderea drepturilor sale demo
cratice, într-un moment in care 
se face resimțită criza iar șo
majul este în creștere.

în continuare sînt enunțate 
preocupările actuale ale Ligii 
Tineretului Comunist din Marea 
Britanie pe plan internațional 
de sprijinire a luptei pentru 
pace și dezarmare.de solidaritate 
cu lupta popoarelor lumii pen
tru independență, eliberare na
țională și progres social. în 
toate aceste acțiuni sîntem mîn- 
dri de colaborarea pe care o 
realizăm cu Uniunea Tineretu
lui Comunist din România și 
cu alte organizații de tineret în 
cadrul Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat.

TINERETUL COMUNIST DIN BELGIA
Tineretul Comunist din Belgia 

adresează Uniunii Tineretului 
Comunist din România salutul 
său frățesc și revoluționar. Știm 
că organizația dumneavoastră 
are un rol important în efor
turile tineretului pentru constru
irea socialismului în România.

Mesajul s-a referit în conti
nuare la situația din Belgia, 
subliniind că Tineretul Comu
nist din Belgia a devenit o forță 
de care trebuie să se țină sea
ma, pe care tinerii se pot bizui 
în lupta lor.

Relevînd obiectivele luptei 
tineretului belgian, mesajul ară
ta importanța acordată înce
tării cursei înarmărilor, pentru 
folosirea în scopuri pașnice a 
sumelor alocate armamentelor.

Nu mai sîntem în epoca întări
rii blocurilor militare — arată 
mesajul — ci în aceea a dizol
vării lor simultane și a reduce
rii treptate și echilibrate a 
cheltuielilor militare.

în continuare se amintește că 
în Belgia numărul tinerilor șo
meri se ridică la 120 000, ceea ce 
reprezintă un aspect al crizei 
care afectează societatea capita
listă. Această criză trebuie com
bătută prin întărirea continuă a 
mișcării tineretului, prin dezvol
tarea unui front antimonopolist 
bazat pe alianța tuturor tinerilor* 
creștini, radicali, socialiști și co
muniști, care doresc o schimbare 
reală a situației și au obiective 
comune.

TINERETUL COMUNIST DIN COLUMBIA
In mesajul trimis în numele 

tuturor tinerilor comuniști co- 
lumbieni, care luptă împo
triva imperialismului, pentru 
unitate populară și socia
lism, se adresează un sa
lut călduros delegaților la 
acest important eveniment și 
prin intermediul lor, întregului 
tineret român. Sîntem convinși 
că acest Congres constituie o 
contribuție la eforturile poporu
lui român pe calea obținerii 
unor noi succese în construirea 
socialismului, sub conducerea 
Partidului Comunist Român.

Apreciem succesele obținute 
în înfăptuirea societății socia
liste multilateral dezvoltate de
oarece ele contribuie la întări
rea forțelor păcii și la realiza
rea securității europene, a po
liticii de coexistență pașnică și 
prietenie între popoare.

în continuare, în mesaj sînt 
prezentate preocupările actuale 
ale Tineretului Comunist din 
Columbia, obiectivele prioritare 
ale luptei sale. în încheiere se 
exprimă mulțumiri pentru invi
tația adresată și urări de succes 
lucrărilor Congresului U.T.C.

TINERETUL SOCIALIST DIN CHILE
Adresînd un frățesc salut ce

lui de-al X-lea Congres al 
U.T.C., eveniment de seamă în 
viața tinerei generații din 
România, mesajul relevă că im
portantele documente analizate 
în cadrul acestui forum vor 
sublinia rolul tineretului în a- 
plicarea rezoluțiilor celui de-al 
XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

Evidențiind aspecte ale situa
ției din Chile, în mesaj se arată 
că ■ țara trăiește momentul cel 
mai dificil al istoriei sale, re
presiunea se dezlănțuie de-a 
lungul și de-a latul țării, mii 
de chilieni au fost exe
cutați, închiși, torturați, ur
măriți sau se află în afara 
granițelor. Aducem aici, se re

levă în mesaj, salutul unui po
por în luptă, care rezistă eroic. 
Unica alternativă populară și 
revoluționară o constituie un 
amplu front creat în jurul cla
sei muncitoare și al poporului.

în mesaj se relevă că soli
daritatea internațională a per
mis eliberarea din închisori a 
sute de patrioți chilieni și se 
cere eliberarea lui Luis Corva- 
lan, secretarul general al P.C. 
din Chile, Carlos Lorca, secre
tarul general al Tineretului So
cialist din Chile, a tuturor de- 
ținuților politici.

în încheierea mesajului se a- 
rată : Tineretul partidului lui 
Salvador Allende prezintă cele 
mai bune urări de succes celui 
de-al X-lea Congres al U.T.C.

TINERETUL PARTIDULUI POPORULUI 
DIN MAURITANIA

După ce a exprimat salutul 
militant al Comisiei naționale a 
Tineretului Partidului Poporu
lui din Mauritania, în mesaj se 
afirmă : Al X-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Comunist 
are loc într-o conjunctură mon
dială mai favorabilă ca oricînd. 
Analiza evenimentelor interna
ționale atestă cu tărie că în 
lume se produc mari transfor
mări revoluționare, sociale și 
naționale, schimbînd radical ra
portul de forțe în favoarea pro
gresului, forțe care se pronunță 
pentru o lume mai bună, mai 
dreaptă. Prin întreaga sa acti
vitate națională și internaționa
lă, România atrage admirația 
lumii căreia îi prezintă o ex
periență bogată în învățăminte. 
Uniunea Tineretului Comunist, 
organizație revoluționară a ti
nerilor din România, ocupă un 
loc demn în lupta pentru edifi
carea socialismului in România,

pentru colaborare internaționa
lă și pace in lume. Apreciem e- 
forturile desfășurate de către 
tineretul și poporul român pen
tru edificarea unui stat modern, 
precum și progresele considera
bile realizate sub directa îndru
mare a secretarului general al 
Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
căruia îi prezentăm, în acest 
moment solemn, omagiile noas
tre.

în mesaj sînt prezentate preo
cupările și activitatea Tineretu
lui Partidului Poporului din 
Mauritania pentru realizarea o- 
rientărilor stabilite de cel de-al 
IV-lea Congres al partidului, 
sub conducerea președintelui 
republicii, secretarul general al 
partidului, Mohtar Ould Daddah, 
pentru promovarea politică, e- 
conomică, socială și culturală a 
Mauritaniei.

Este o mare onoare și plăcere 
pentru noi de a reprezenta Ti
neretul Socialist Desturian și 
Uniunea Tunisiană a Organiza
țiilor de Tineret la cel de al 
X-lea Congres al Uniunii Tine
retului Comunist din România, 
se spune în mesai. Sintem pur
tătorii saluturilor prietenești ale 
tineretului tunisian care dorește 
succes deplin lucrărilor Congre
sului dumneavoastră.

Tineretul tunisian urmărește 
cu mult interes lucrările Con
gresului al X-lea al Uniunii Ti
neretului Comunist care, fără 
îndoială, vor ridica pe o nouă 
treaptă acțiunile tineretului xlin 
România, forță activă construc
tivă, în marea bătălie pe care o 
duce viteazul popor român pen
tru dezvoltare și bunăstare. 
Progresele dobîndite de Româ
nia în toate domeniile, sub con
ducerea prestigiosului său pre

ședinte, Nicolae Ceaușescu. sus
cită admirația lumii întregi.

în mesaj se dă o înaltă apre
ciere relațiilor dintre organiza
țiile de tineret din Tunisia și 
România, dezvoltării lor con
tinue în spirit de înțelegere și 
respect reciproc.

în continuare, în mesaj se a- 
rată că, sub conducerea clarvă
zătoare a președintelui Habib 
Bourguiba. tineretul tunisian 
împreuna cu toate forțele revo
luționare ale națiunii este mo
bilizat în lupta împotriva sub
dezvoltării, moștenire grea lă
sată de epoca colonială, într-o 
operă de reînnoire, dezvoltare 
economică și de promovare a 
valorilor umane și se exprimă 
solidaritatea cu popoarele care 
luptă împotriva colonialismului 
și imperialismului, în mod deo
sebit cu .poporul palestinian.

TINERETUL SOCIALIST (VALON) 
' DIN BELGIA

Adresîndu-se celui de al X- 
lea Congres al U.T.C., mesajul 
adresează urări de succes și 
subliniază : Tinerii socialiști 
belgieni sînt mîndri și fericiți 
de a lua parte ca invitați la 
acest Congres.

Prin prezența lor la Congre
sul dumneavoastră, tinerii so
cialiști belgieni vor să demon
streze că sînt conștienți de ab
soluta necesitate de a apropia 
pe toți tinerii democrați.

Tinerii socialiști din Belgia și 
tinerii comuniști din România 
duc aceeași luptă ; scopul nos
tru este identic : îmbunătățirea 
condiției de viață a celor ce

muncesc. Chiar dacă noi abor
dăm problemele în mod dife
rit, să nu uităm că toți tinerii 
români și tinerii socialiști bel
gieni. ne inspirăm din aceleași 
surse : idealul marxist.

Lucrările Congresului U.T.C., 
la care participă reprezentanți.ai 
diferitelor mișcări ale muncito
rimii belgiene, vor îngădui a- 
cestor mișcări, prin exemplul 
tinerilor români, să devină con
știente că este absolut necefar 
să-și unească forțele spre a 
înainta către societatea socia
listă, se arată în Încheierea me
sajului.

TINERETUL SOCIAL-CREȘTIN (VALON) 
DIN BELGIA

Tinerii Social-Creștini din 
Belgia își exprimă deosebita 
bucurie de a putea lua parte la 
lucrările Congresului al X-lea 
al Uniunii Tineretului Comu
nist din România. In mesaj se 
exprimă satisfacția pentru ex
celentele relații dintre țările 
noastre, pentru dezvoltarea coo
perării dintre cele două organi
zații de tineret și se apreciază 
intensa activitate a poporului

român în scopul folosirii pentru 
binele întregului popor- a resur
selor țării dv.

Sintem convinși că tinerii co
muniști din România își vor 
reafirma și cu ocazia Congresu
lui al X-lea, hotărirea de a par
ticipa activ la construcția șl 
consolidarea societății socialiste, 
se spune în încheierea mesaju
lui.

TINERETUL COMUNIST DIN ELVEȚIA
în numele Comitetului Cen

tral al Tineretului Comu
nist din Elveția, in numele 
tuturor membrilor transmitem 
salutul militant, frățesc celui de 
al X-lea Congres al Uniunii 
Tineretului. Comunist din Româ
nia și cele mai bune urări de 
succes lucrărilor sale, se spune 
în mesaj.

în continuare, după ce se re
feră la situația actuală din El
veția, mesajul prezintă preocu
pările Tineretului Comunist din 
Elveția, obiectivele sale în lupta

pentru asigurarea drepturilor la 
muncă și instruire ale tinerei 
generații.

în mesaj se subliniază im
portanța semnării Actului final 
al Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa și nece
sitatea de a se întreprinde totul 
pentru ca prevederile acestor do
cumente să se poată afirma in 
viață la întreaga lor valoare.

în încheierea mesajului se 
exprimă urarea de succes în 
transpunerea în fapt a hotăriri- 
lor celui de al X-lea Congres 
și în edificarea socialismului.

FEDERAȚIA TINERETULUI DEMOCRAT 
DIN IRAK

Dorim să vă mulțumim, în 
numele Federației Tineretului 
Democrat din Irak, pentru a- 
mabila invitație de a participa 
la Congres și să vă adresăm 
cele mai bune urări. Tineretul 
irakian este în prezent profund 
angajat în lupta antiimperia
listă și luptă pentru consolida
rea realizărilor regimului pro
gresist din Irak, a rolului tot 
mai mare al Frontului Patriotic 
Progresist și Național din Irak 
în obținerea celei mai largi uni
tăți antiimperialiste a tineretu
lui și a organizațiilor de tine

ret din țara noastră, se spune 
In mesajul F.T.D.

Sintem convinși că Congresul 
dumneavoastră, hotărîrile și re
comandările lui vor marca un 
pas, important în activitatea și 
realizările tineretului român 
care împreună cu întregul popor 
participă la construirea socia
lismului.

Sperăm că participarea noas
tră la Congres va contribui la 
întărirea bunelor relații frățești 
și a prieteniei care există între 
cele două organizații, în folosul 
tinerilor și popoarelor noastre.

TINERETUL UNIUNII PROGRESISTE 
SENEGALEZE

Transmitted salutul Tinere
tului Uniunii Progresiste Se- 
negaleze și urările de succes 
adresate Congresului al X-lea 
al U.T.C., mesajul eviden
țiază interesul cu care este ur
mărită în Senegal activitatea 
poporului român, a Partidului 
Comunist Român, sub conduce
rea luminată a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, prieten per
sonal al președintelui Senegalu
lui, Leopold Sedar Senghor. 
Este cunoscut rolul important 
pe care, în cadrul eforturilor 
pentru construirea societății so

cialiste. partidul îl atribuie ti
neretului român, Uniunii Tine
retului Comunist din România. 
Noi apreciem politica de dez
voltare socialistă, independentă 
a țării, se subliniază în mesaj.

Senegalul, țară în curs de 
dezvoltare, a pornit hotărît la 
construirea unui socialism care 
să integreze valorile de civili
zație tradiționale ale poporului 
senegalez, care militează pen
tru libertate, independență, pro
gres și pace, acționînd în ca
drul statelor nealiniate.

TINERETUL PARTIDULUI UNIT
AL INDEPENDENȚEI DIN ZAMBIA

Transmitem delegaților, dina
micului tineret al României fe
licitări călduroase cu ocazia a- 
cestui Congres deosebit de im
portant. și exprimăm sentimen
tele prietenești ale tineretului 
zambian.

România și Zambia sînt le
gate prin relații cordiale — sub
liniază mesajul — relații ce se 
dezvoltă te diferite domenii de 
activitate.

Tineretul din Zambia, parti
cipant activ la înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare, politice 
și economise, manifestă un deo
sebit interes față de situația in
ternațională, condamnînd for

țele care se opun năzuințelor 
de libertate și independență ale 
popoarelor, fiind angajat într-o 
luptă consecventă împotriva co
lonialismului, neocolonialismu- 
mului și imperialismului. în a- 
cest sens, ne pronunțăm pentru 
acțiuni de cooperare între toate 
organizațiile progresiste de ti
neret din lume.

Dorim deplin succes acestui 
Congres ; că și în trecut, tine
retul din Zambia va promova și 
consolida relațiile de prietenie 
și colaborare cu tineretul ro
mân. pe baza principiilor de e- 
galitate deplină, stimă recipro
că. independență și colaborare 
frățească.

LIGA NAȚIONALĂ DE TINERET 
A CONGRESULUI ÎNTREGULUI POPOR

DIN SIERRA LEONE
Transmitted salutul Comite

tului Executiv al Ligii Națio
nale de Tineret a Congresului 
întregului Popor din Republica 
Sierra Ueone celui de al X-lea 
Congres al Uniunii Tineretului 
Comunist din România, mesajul 
exprimă mulțumirea tineretului 
din Sierra Leone pentru ajuto

rul și asistența acordate de ti
neretul român.

Urînd deplin succes lucrărilor 
Congresului, mesajul subliniază 
că relațiile dintre tineretul ro
mân și tineretul din Sierra 
Leone contribuie Ia progresul și 
propășirea generală.

dezarmare.de


Mesaje ale solidarității internaționaliste adresate 
Congresului al X-lea al U. T. C.

TELEGRAMĂ
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAS 

CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Federal al Repu
blicii Austria, RUDOLF KIRCHSCHLAGER, următoarea tele
gramă :

Exprim Excelenței Voastre sincerele mele mulțumiri pentru 
felicitările transmise cu prilejul Zilei naționațe a Republicii 
Austria.

Vă adreșez la rîndul meu cele mai bune urări pentru sănătatea 
dumneavoastră și pentru viitorul fericit al poporului român.

Sînt sigur că relațiile de bună vecinătate dintre țările noastre 
se vor intensifica în continuare.TINERETUL SOCIALIST DIN SPANIA

Tineretul Socialist din Spania 
aduce salutul său poporului ro
mân și Uniunii Tineretului Co
munist din România și mulțu
mește pentru invitația ce i-a 
fost adresată de a participa la 
cel de-al X-lea Congres al 
U.T.C., adresînd în același timp 
urări de succes în desfășurarea 
lucrărilor Congresului și în în
deplinirea obiectivelor sale. Noi, 
Tinerii Socialiști din Spania, în

ORGANIZAȚIA PANELENA DE TINERET 
„RIGAS FERREOS ' DIN GRECIA

Organizația Panelenă de Tine
ret „Rigas Ferreos" adre
sează celui de-al X-lea Congres 
al U.T.C. cele mai călduroase 
și tovărășești salutări și mul
țumiri pentru invitația de a lua 
parte la acest eveniment de 
mare însemnătate din viața ti
neretului României socialiste.

Tineretul grec apreciază par
ticiparea activă a tineretului 
român la înfăptuirea hotăririlor 
celui de-al Xl-lea Congres al 
P.C.R. și urmărește cu interes 
deosebit realizările poporului 
român, sub conducerea P.C.R., 
în frunte cu secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru progresul 
României socialiste.

TINERETUL COMUNIST DIN GRECIA
Transmițînd un călduros salut 

revoluționar forumului tineretu
lui român, mesajul exprimă 
convingerea că acesta va consti
tui un eveniment de însemnă
tate majoră pehtru activitatea 
viitoare a organizației și a în
tregului tineret român pe valea 
participării sale la edificarea 
societății socialiste. Acest efort 
constructiv este favorizat de 
transformările istorice ce au loc 
în lume ca urmare a dezvoltă
rii forțelor socialismului, păcii 
și independenței naționale. Con
ferința pentru securitate euro
peană are o importanță deose
bită pentru tineret și una din 
direcțiile importante ale luptei 
noastre este traducerea în viață

FEDERAȚIA TINERETULUI COMUNIST 
Șl PROGRESIST DIN SRI LANKA

Transmițînd un .salut revolu
ționar delegaților la Congres, în
tregului tineret din România, 
mesajul subliniază că, pentru a 
asigura un viitor mai bun, fără 
încordare internațională, nece
sitatea cooperării tineretului 
crește zi de zi. Dezvoltarea ra
pidă a forțelor păcii și tendința 
crescîndă spre destindere inter
națională și coexistență pașnică, 
se spune în mesaj, consolidează 
și mai mult unitatea tinerilor 
în lupta împotriva imperialis
mului, colonialismului și neo- 
colonialismului.

Abordînd cîteva aspecte ale 
■ituației interne din țară, me

LIGA TINERETULUI COMUNIST DIN ISRAEL
Transmițînd Congresului, în 

numele Comitetului Central al 
Ligii Tineretului Comunist din 
Israel, al membrilor și simpati- 
zanților săi, evrei și arabi, un 
salut cald și frățesc și urarea 
de noi succese în îndeplinirea 
Programului elaborat de cel 
de-al Xl-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, mesajul 
•ubliniază : Realizările țării dv., 
România, suscită interesul nos
tru deosebit. Rolul tineretului 
român, în general, și al Uniunii 
Tineretului Comunist din Româ
nia, in special, în înfăptuirea 
acestor realizări ne este bine 
cunoscut, dobîndind stima noas
tră. Urmărim Congresul dv. cu 
mult interes, dorindu-i succes.

Referindu-se Ia situația din 
Orientul Mijlociu mesajul subli
niază necesitatea de a se pune 
capăt politicii guvernului israe-

■r
lupta noastră împotriva fram- 
chismului și pentru cucerirea 
puterii politice de către clasa 
muncitoare, pentru instaurarea 
unui stat liber și socialist, ne 
reafirmăm poziția noastră inter- 
naționalistă și adresăm clasei 
muncitoare și Uniunii Tineretu
lui Comunist din România ura
rea de a continua să meargă 
înainte pe calea democrației, 
libertății și socialismului.

„Rigas Ferreos" și tineretul 
grec consideră de foarte mare 
însemnătate activitatea U.T.C. 
îndreptată spre consolidarea 
mișcării de tineret internațio
nale pe baza principiilor inter
naționalismului proletar, a auto
determinării, egalității și ne
amestecului în treburile interne. 
Prezența a numeroase delegații 
la Congresul dumneavoastră 
este o dovadă a respectului cîș- 
tigat de Uniunea Tineretului 
Comunist din România în miș
carea mondială de tineret, se 
spune în mesaj, exprimîndu-se 
convingerea că relațiile dintre 
U.T.C. și Organizația Panelenă 
de Tineret se vor dezvolta și 
mai mult.

a hotăririlor conținute în docu
mentul semnat la Helsinki.

Tinerelul grec — se sublinia
ză în continuare în mesaj — a 
adus mari jertfe în lupta pen
tru cauza democrației și pro
gresului ; el s-a călit în închi
sori, în exil și în camerele de 
tortură și își continuă lupta 
pentru obținerea drepturilor 
sale. El se află în primele rîn- 
duri ale luptei pentru indepen
dență națională, pentru retra
gerea trupelor străine din Gre
cia. pentru ieșirea Greciei din 
N.A.T.O., pentru soluționarea 
problemei cipriote, pentru de
mocratizare, pentru apărarea 
drepturilor oamenilor muncii, 
împotriva exploatării lor de că
tre monopolurile autohtone și 
străine.

sajul arată că există cîteva pro
bleme încă nerezolvate, care 
necesită unirea și mobilizarea 
tuturor forțelor progresiste. în 
acest sens, tineretul comunist 
și progresist, împreună cu al ți 
tineri progresiști din partidul 
libertății și din partidul socia
list, a elaborat un program co
mun.

tn mesaj este salutată hotă- 
rîrea ca următoarea conferință 
la nivel înalt a țărilor neali
niate să aibă loc în Sri Lanka 
și se exprimă convingerea, că 
această conferință va duce la 
consolidarea pe mai departe a 
forțelor antiimperialiste din lu
mea a treia.

lian de ocupare a teritoriilor 
arabe și de refuz de a recu
noaște existența națională și 
drepturile legitime ale poporu
lui arab palestinian. Sîntem 
convinși, se arată în mesaj, că 
există condiții reale și posibile 
de a soluționa în rmid funda
mental conflictul tragic din zona 
noastră printr-un acord politic 
care va asigura drepturile legi
time ale tuturor popoarelor și 
statelor din această regiune.

In mesaj sînt prezentate pre
ocupările și lupta tinerilor co
muniști din Israel, conduși de 
Partidul Comunist Israeli an, în 
condiții grele și complexe, îm
potriva șovinismului .și milita
rismului, împotriva politicii de 
oprimare a populației arabe din 
teritoriile cucerite, pentru inde
pendență națională și pace, pen
tru apărarea drepturilor tinere
tului israelian.

FEDERAȚIA TINERETULUI COMUNIST 
DIN ARGENTINA

MIȘCAREA TINERETULUI COMUNIST 
DIN AUSTRALIA

Exprimfnd din partea Federa
ției Tineretului Comunist din 
Argentina un salut frățesc celui 
de al X-lea Congres al U.T.C., 
mesajul continuă : In ultimele 
trei decenii poporul român a 
obținut mari succese în trans
formarea societății pe baza a- 
plicării politicii de industriali
zare socialista, iar în prezent 
depune toate eforturile pentru 
realizarea Programului elaborat 
de cel de al Xl-lea Congres al 
partidului de construire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României 
spre comunism. Uniunea Tine
retului Comunist, sub conduce
rea P.C.R., desfășoară o rodnică 
activitate privind participarea 
crescîndă a tineretului, alături 
de întregul popor, la viața po

ORGANIZAȚIA TINERETULUI DEMOCRAT 
UNIT DIN CIPRU

Adresîndu-se participanților la 
cel de al X-lea Congres al 
U.T.C., mesajul transmite un 
salut tovărășesc din partea Con
siliului Central al Organizației 
Tineretului Democrat Unit 
a tuturor membrilor orga
nizației, urarea ca lucrările 
Congresului să se desfășoare cu 
succes, apreciind activitatea in
tensă depusă de U.T.C., contri
buția sa pentru construirea so
cialismului în România. în me
saj se arată în continuare că 
Actul final al Conferinței pen
tru securitate și cooperare fti 
Europa, care a fost aprobat la 
Helsinki, reprezintă unul din 
cele mai importante documente 
ale timpurilor noastre. Transpu
nerea în fapte a angajamentelor 
asumate, a acordurilor care au 
fost adoptate, va da noi impul
suri luptei pentru o pace trai-

TINERII RADICALI DE
Adresînd mulțumiri pentru in

vitația de a participa la Congres, 
mesajul urează ca lucrările a- 
cestuia să se încheie cu succes.

Franța și România, — se 
spune în continuare — au origini 
comune de limbă și cultură, iar 
istoria demonstrează că pozițiile 
lor au fost adesea asemănătoare 
față de îngrozitoarele dezastre 
pe care le-a cunoscut Europa 
și că au luptat întotdeauna pen
tru pace.

Prezența la Congres a delega-

FEDERAȚIA TINERETULUI COMUNIST 
DIN SAN MARINO

în mesajul trimis în numele 
Federației Tineretului Comunist 
din San Marino se adresează în
tregului tineret, poporului ro
mân, un salut frățesc și se ex
primă dorința dezvoltării rela
țiilor dintre organizațiile de ti
neret din cele două țări, în inte
resul reciproc al tinerilor san- 
marinezi și români. ,

TINERETUL COMUNIST DIN VENEZUELA
Consiliul Central al Tineretu

lui Comunist din Venezuela vă 
transmite un salut călduros și 
frățesc cu prilejul celui de-al 
X-lea Congres al organizației 
dumneavoastră, care reprezintă 
un mare eveniment în viața ti
nerilor comuniști români, se a- 
rată în mesaj.

în continuare mesajul se re
feră la lupta poporului și a ti

TINERETUL MIȘCĂRII SPRE SOCIALISM 
DIN VENEZUELA

în mesajul organizației Tine
retul Mișcării spre Socia
lism — M.A.S. — din Ve
nezuela, în numele tuturor mem
brilor mișcării, este transmis un 
salut călduros celui de-al X-lea 
Congres al Uniunii Tineretului 

litică, economici și sociali • 
țării.

în mesaj sînt evocate preocu
pările actuale și diferite aspecte 
ale activității desfășurate de Fe
derația Tineretului Comunist 
din Argentina. Tineretul comu
nist, condus de scumpul nostru 
partid — arată mesajul — se 
străduiește cu toate forțele să 
încorporeze într-o formă orga
nizată mișcarea de tineret în 
lupta pentru o Argentina pros
peră și democratică.

în încheiere se spune : Vă 
dorim succese în lucrările Con
gresului dv. și in îndeplinirea 
sarcinilor ce se vor trasa în ca
drul acestuia. Ne exprimăm 
convingerea că relațiile amicale 
ce unesc organizațiile noastre 
vor continua să. se dezvolte.

nică. Mesajul ie referă, în con
tinuare, la actuala situație grea 
din insulă, subliniind năzuința 
poporului și tineretului cipriot 
de a se asigura independența, 
suveranitatea și integritatea Ci
prului, o reglementare justă a 
problemei cipriote pentru binele 
întregului popor cipriot, greci și 
turci. Tactica luptei noastre — 
se arată în mesaj — a fost și 
rămîne drumul pașnic prin in
termediul convorbirilor interco- 
munitare dintre greco-ciprioți și 
turco-ciprioți, sub egida și su
pravegherea personală a secre
tarului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim.

în încheierea mesajului se ex
primă mulțumirile tineretului 
cipriot în general adresate par
tidului, guvernului, poporului, 
tineretului român, U.T.C., pen
tru sprijinul acordat luptei po
porului cipriot.

STÎNGA DIN FRANȚA
tului nostru, arată mesajul, este, 
în plus, motivată de admirația 
pe care Tinerii Radicali, de 
Stînga o nutresc pentru Româ
nia, pentru sistemul ei de învă- 
țămînt, pentru formarea conti
nuă a muncitorilor și activita
tea tinerilor intelectuali, pentru 
grija față de mediul înconjură
tor ca și pentru tradiția sa cul
turală.

în încheiere, mesajul urează 
ca prietenia ce leagă cele două 
țări să se întărească continuu.

După ce se referă la diferite 
aspecte ale actualei situații in
ternaționale, în mesaj se arată: 
Vă urăm noi și importante suc
cese îri£ îndeplinirea obiectivelor 
celui de-al X-lea Congres al 
U.T.C. în direcția utilizării tot 
mai eficace și spre binele po
porului, a forțelor creatoare ale 
tinerei generații din România.

neretului Venezuelei împotriva 
imperialismului, pentru a deve
ni stăpînul bogățiilor sale natu
rale.

Primiți, iubiți tovarăși — se 
arată în încheiere — salutul 
nostru de solidaritate și cele 
mai bune urări de mari succese 
în dezbaterile dumneavoastră 
care, sîntem siguri, vor contribui 
la cauza marxism-leninismului.

Comunist din România. Totoda
tă întregul tineret socialist ve- 
nezuelean adresează urări de 
succes acestui eveniment deose
bit de important pentru viața și 
activitatea Uniunii Tineretului 
Comunist, a tineretului Româ
niei socialiste.

Mișcarea Tineretului Comunist 
din Australia (Y.C.M.) dorește 
să transmită Uniunii Tineretu
lui Comunist cele mai cordiale 
salutări cu ocazia Congresului 
al X-lea, se arată în mesaj, sub- 
liniindu-se relațiile de prietenie 
și cooperare care există și se 
dezvoltă în mod constant între 
Y.C.M. și U.T.C., între Partidul 
Comunist din Australia și Par
tidul Comunist Român. Extinde
rea relațiilor multilaterale din
tre România și Australia cores
punde intereselor popoarelor 
român și australian, cauzei pă
cii, înțelegerii și cooperării in
ternaționale.

Congresul dumneavoastră —

TINERETUL COMUNIST DIN AUSTRIA
în numele Conducerii Fede

rale a Tineretului Comunist din 
Austria, în numele tineretului 
progresist și. îndeosebi, al tine
retului muncitor din țara noas
tră dorim să transmitem salutul 
nostru frățesc celui de-al X-lea 
Congres al Uniunii Tineretului 
Comunist din Republica Socia
listă România —- subliniază me
sajul.

Sîntem convinși că Congresul 
dv. va constitui o importantă 
contribuție la dezvoltarea pa

TINERETUL LIBER GERMAN 
DIN BERLINUL OCCIDENTAL

Comitetul orășenesc al Tine
retului Liber German din Berli
nul occidental transmite delega
ților la cel de-al X-lea Congres 
al Uniunii Tineretului Comunist 
din Republica Socialistă Româ
nia cele mai cordiale salutări.

în mesaj se arată că Tineretul 
Liber German din Berlinul oc
cidental — parte integrantă a 
mișcării antiimperialiste de ti
neret — mobilizează prin iniția
tive multilaterale tineretul pen

TINERETUL PARTIDULUI PROGRESULUI
Șl SOCIALISMULUI DIN MAROC

Exprimăm. în numele Tinere
tului Partidului Progresului și 
Socialismului, al tinerilor comu
niști marocani și al tuturor ti
nerilor marocani, recunoștința 
și mulțumirile noastre adresate 
tinerilor comuniști români, Par
tidului Comunist Român și 
gloriosului popor român, pentru 
invitația de a participa la Con
gresul U.T.C.

Sîntem mîndri de a ne afla 
pe pămînțul Republicii Socialis
te România, această țară atît de 
iubită și de stimată de tineretul 
și poporul nostru. Republica So
cialistă România ne oferă o pil
dă concretă asupra marilor po
sibilități de emancipare și imen
să înflorire pe care le oferă 
socialismul. Tineretul român se 
bucură în fapt de toate dreptu

TINERETUL UNIUNII NAȚIONALE PENTRU 
INDEPENDENȚA TOTALĂ A ANGOLEI

In numele Tineretului UNITA 
din Angola, transmitem un 
salut frățesc, revoluționar 
întregului tineret din Re
publica Socialistă România, cu 
ocazia participării la Congresul 
al X-lea al tJ.T.C.

Mulțumirile și salutările noas
tre revoluționare se adresează, 
în aceeași măsură, întregului po

TINERETUL MUNCITOR DIN MAROC
îngăduiți-ne să mulțumim 

Uniunii Tineretului Comunist 
din România pentru invitația pe 
care a avut bunăvoința s-o adre
seze organizației noastre. Aceas
tă invitație — relevă mesajul — 
ne va permite să asistăm la lu
crările Congresului al X-lea al 
U.T.C. și ne va da ocazia să ve
dem. o dată în plus, realizările 
concretizate grație eforturilor 
poporului român, sub conducerea 
înțeleaptă a partidului, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu.

Mesajul arată în continuare 
că Tineretul Muncitor din Maroc, 
care are relații prietenești cu 
U.T.C. din România, urmărește 
cu admirație progresele înregis

se menționează în mesaj — poa
te, pe bună dreptate, înregistra 
cu mîndrie realizările Republicii 
Socialiste România și contribuția 
adusă de tineret la obținerea 
lor.

Mișcarea Tineretului Comunist 
din Australia — se arată în me
saj, consideră că un rol decisiv 
în asigurarea unității de acțiu
ne a tineretului progresist îl 
joacă promovarea relațiilor ba
zate pe principiile respectării 
independenței, deplinei egalități 
în drepturi, neamestecului în 
treburile interne și a necesită
ții ca fiecare organizație să-și 
decidă singură politica internă 
și externă.

triei dv. socialiste, operă la care 
tineretul participă cu atît de 
mare entuziasm. Succesele ob
ținute în construcția socialistă 
sînt nu numai realizări ale fie
cărei țări socialiste ci și succe
se ale proletariatului mondial, 
ale tuturor oamenilor progre
siști.

în încheierea mesajului se 
■pune : Tineretul Comunist din 
Austria urează mult succes lu
crărilor celui de-al X-lea Con
gres al dv. și întregii activități 
a organizației dv.

tru solidaritatea antiimperialîs- 
tă în spiritul internaționalismu
lui proletar.

Mesajul apreciază că Con
gresul U.T.C. reflectă marele 
elan al tineretului român în rea
lizarea hotăririlor partidului. Ti
neretul Liber German din Ber
linul occidental urează celui 
de-al X-lea Congres, al Uniunii 
Tineretului Comunist noi și mari 
izbînzi în înfăptuirea unui vii
tor fericit al tineretului român.

rile și dispune de toate posibi
litățile și mijloacele pentru dez
voltarea sa. Toate realizările ob
ținute de tineretul român con
stituie o încurajare și un stimu
lent. în același timp, în lupta 
noastră de zi cu zi.

în continuare, mesajul se ocu
pă de lupta tinerilor comuniști 
marocani pentru drepturile po
litice și sociale ale tineretului, 
preocupările lor legate de solu
ționarea problemei Saharei oc
cidentale. în încheierea mesaju
lui se exprimă satisfacția față 
de solidaritatea dintre tineretul 
comunist român și Tineretul 
Partidului Progresului și Socia
lismului din Maroc în lupta îm
potriva imperialismului și colo
nialismului, pentru pace, pro
gres social, socialism.

por român, conducătorului său 
înțelept, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii, se arată în mesaj.

în continuare sînt prezentate 
sarcinile actuale ale acestei or
ganizații de tinereț. în încheie
rea mesajului se transmit urări 
de succes Uniunii Tineretului 
Comunist, tineretului român.

trate în toate domeniile și folo
sește acest prilej pentru a feli
cita tineretul și poporul român, 
pentru victoriile obținute.

în mesaj sînt, de asemenea, 
trecute în revistă aspecte ale si
tuației internaționale, evidenți- 
indu-se sprijinul pe care îl poa
te da tineretul, adoptînd o po
ziție fermă, pentru rezolvarea 
unor probleme importante, cum 
sînt cele ale Orientului Mijlo
ciu. Saharei Occidentale, efortu
rile unițe ale tineretului progre
sist din întreaga lume constitu
ind o contribuție importantă la 
lupta împotriva imperialismului, 
colonialismului și rasismului.

AGfĂVfM
ÎNAPOIERE

Miercuri după-amiază s-a îna
poiat in Capitală delegația gu
vernamentală română, condusă 
de tovarășul Ion Pățan, vice- 
prim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, care a participat, la New 
York, la lucrările Comisiei eco
nomice mixte româno-ameri- 
cane.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, au fost prezenți tovarășii 
Nicolae M. Nicolae și Nicolae 
Ionescu, miniștrii secretari de 
stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economi
ce Internaționale, alte persoane 
oficiale.

Au fost de față Richard N. 
Viets. însărcinatul cu afaceri a.i. 
al S.U.A. la București, și mem
bri ai ambasadei.

SOSIRE
Miercuri* dupft-amiazfi ■ sosit 

în Capitală delegația Partidului 
Socialist Unit din Berlinul oc
cidental, condusă de tovarășul 
Gerhard Danelius, președintele 
partidului, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., va efectua o vi
zită de prietenie in țara noastră.

Din delegație mai fac parte 
tovarășii Inge Kopp și Horst 
Schmitt, membri ai Biroului și 
Secretariatului Comitetului di
rector al P.S.U. din Berlinul oc
cidental, și Eberhard Schroder, 
membru în colegiul de redacție 
al ziarului „Die Wahrheit“.

La sosire, delegația a fost sa
lutată de tovarășul Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. tovarășii Mihnea Gheor
ghiu și Ghîzela Vass, membri ai 
C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

PLECARE
O delegație a Consiliului Ge

neral A.R.L.U.'S., condusă de 
Ristache Florea, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
popular județean Dîmbovița, a 
plecat miercuri la Moscova, 
unde, la invitația Asociației de 
prietenie sovieto-română, va 
participa la festivitățile organi
zate cu prilejul celei de-a 58-a 
aniversări a Marii Revoluției So
cialiste din Octombrie.

IN EDITURA POLITICĂ 
a apărut:

Invâțâmîntul politico-ideo
logic de partid 1975-1979 - 
programe și bibliografii o- 
rientative pentru universități
le de marxism-leninism.

JOI, C NOIEMBRIE 1975

PROGRAMUL 1

18.00 Teleșcoali. 18,30 Curs de 
limba germana. 17.00 Telex. 17.05 
Cabinet juridic. 17,25 Din țările so
cialiste. 17,35 Melodii populare.
17.45 Teleobiectiv. 18.05 Enciclope
die pentru tineret. 18,30 Muzica — 
emisiune de actualitate muzicală.
18.45 Universitatea TV. 19.20 1001
de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Ne 
este fapta muncii spre comunism 
o treaptă. Spectacol de gală de
dicat Congresului al X-lea al 
U.T.C., Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R. și celei de-a îll-a Con
ferințe Naționale a Organizației 
Pionierilor. 21.00 Revista litera r- 
artistică TV. 21,45 Recital Andy 
Williams. 22,10 24 de ore. 22,30 în
chiderea programului.

PROGRAMUL l

20,00 Concertul orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunil. 22,ÎS 
închidere* programului.

ADUNĂRI
Celei de-a 58-a anfvaraArl a 

Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie i-au fost dedicate a- 
ciunările festive care au avut 
loc, miercuri, la Codlea, Bacău 
și Craiova. Au participat repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, ai Consiliului 
general A.R.L.U.S., numeroși oa
meni ai muncii și cetățeni din 
orașele amintite.

Au luat parte reprezentanți ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice din 
București, membri ai delegației 
Asociației de prietenie sovieto- 
română, care se află în țara 
noastră.

Despre importanța istorică a 
Revoluției din Octombrie la 
Casa de cultură din orașul Cod
lea au vorbit Margareta Kraus, 
secretar ai Comitetului orășe
nesc de partid Codlea, primarul 
orașului, și D.N. Haritonov, ad
junct al ministrului invățămin- 
tului superior și mediu de spe
cialitate din R.S.F.S. Rusă, con
ducătorul delegației ^..P.S.R. ; 
la întreprinderea „Proletarul* 
din Bacău, Olga Munteanu, se
cretarul Comitetului de partid 
al întreprinderii, și V.A. De
men ciuc. consilier al ambasadei ; 
la Fabrica de confecții din Cra
iova, ing. Constantin Nicolescu, 
directorul întreprinderii, și A.A. 
Isakov, adjunct al reprezentan
tului comercial al U.R.S.S.

Vorbitorii s-au referit pe larg 
la succesele obținute de poporul 
lomân în construcția socialismu
lui și de popoarele Uniunii 
Sovietice în edificarea comunis
mului, au subliniat tradiționalele 
relații de prietenie frățească și 
colaborare care există între Par
tidul Comunist Român și Par
tidul Comunist al Uniunii So
vietice. Ei au reliefat importan
ta deosebită a întîlnirilor și con
vorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Le-- •-* 
Brejnev, pentru dezvoltarea 
laborării între P.C.R. și P.C.U.&.,1 ” 
între popoarele celor două țări, 
între România și U.R.S.S., in in
teresul socialismului, al cauzei 
păcii în lume. Ei s-au referit, 
totodată, Ia activitatea asociații
lor de prietenie din țara noastră 
și Uniunea Sovietică, pentru cu
noașterea realizărilor din cele 
două țări, pentru dezvoltarea re
lațiilor reciproce.

SPOttT
Miercuri, în cadrul etapei a 

13-a a campionatului categoriei 
A de fotbal, în Capitală Steaua 
a învins cu 4—2 (0—0) pe Poli
tehnica Timișoara prin punctele 
marcate de Răducanu (2), Zam
fir și Sameș. Pentru oaspeți au 
înscris Cotec și Istrătescu. Pe 
stadionul din Șoseaua Ștefan 
cel Mare. Dinamo a întrecut cu 
2—0 (1—0) pe Politehnica Iași, 
ambele puncte fiind realizate de 
Dudu Georgescu, Iată rezulta
tele, înregistrate în țară : F.C.M. 
Reșița-Sportul studențesc 2—0 
(0—0). Au marcat Florea și Tă- 
nase ; U.T. Arad-F,C. Bihor O- 
radea 2—0 (1—0). Cele două 
puncte au fost realizate de Do- 
mide și Colnic ; Universitatea 
Cluj-Napoca-Rapid 2—0 (1—0). 
Anca și Vaczi au fost autorii 
punctelor ; Jiul Petroșani-Uni- 
versitatea Craiova 3—1 (1—1). 
Pentru gazde au marcat Roznai 
(2) și'Purima (autogol). Unicul 
punct al craiovenilor a fost în
scris de Marcu : Olimpia Satu 
Mare-C.F.R. Cluj-Napoca 2—0 
(1—0). Ambele goluri au fost în
scrise de Mureșan ; F. C. Con
stanța A.S.A. Tg. Mureș 2—0 
(0—0). Au marcat Constantineseu 
și Peniu ; F. C. Argeș Pitești- 
Sport Club Bacău 2—0 (1—0). 
Popescu și/Radu II au fost au
torii punctelor.

în clasament conduce Steaua 
cu 20 puncte urmată de Dinarry» 
— 19 puncte și F. C. ArghrtN^ 
tești — 15 puncte. Pe ultiînele 
locuri în clasament se află : 16/ 
U.T. Arad 10 puncte ; 17/ C.F.R. 
Cluj-Napoca 10 puncte și 18/ 
Jiul Petroșani 10 puncte.

Necesitatea adoptării urgente 
a unor măsuri reale de dezarmare

Interviu al președintelui Anwar El Sadat 
privind reglementarea situației din

' Orientul Apropiat
DOCUMENTUL „POZIȚIA ROMÂNIEI IN PROBLEMELE DEZAR
MĂRII, IN PRIMUL RIND ALE DEZARMĂRII NUCLEARE, Șl IN 
INSTAURAREA UNEI PĂCI TRAINICE IN LUME", PREZENTAT 

, OFICIAL LA O.NU.
La sediul Organizației Națiu

nilor Unite din New York au 
continuat dezbaterile asupra 
problemelor dezarmării în Co
mitetul pentru problemele po
litice și de securitate al Adu
nării Generale. în cadrul lu
crărilor, ambasadorul Constan
tin Ene, reprezentantul țării 
noastre în Comitetul pentru 
dezarmare de la Geneva, a pre
zentat documentul oficial „Po
ziția României in problemele 
dezarmării, în primul rînd ale 
dezarmării nucleare, și în in
staurarea unei păci trainice în 
lume“. difuzat statelor membre 
ale O.N.U.

Reprezentantul român a ară
tat că sesiunea de față relevă 
în mod hotărît acuitatea deose
bită pe care au dobîndit-o pro
blemele dezarmării. Numărul 
fără precedent de puncte înscri
se pe agenda sesiunii și varie
tatea temelor — reflectare a ac
tivizării și îngrijorării crescînde 
a tuturor statelor — depășește 
prin semnificație simpla eva
luare a activității unui orga
nism sau a unui domeniu oa
recare. Ele evidențiază conștiin
ța generală că situația nu mai 

poate fi tolerată, că înarmările, 
risipa nejustificată de bunuri, 
acumularea în lume a unor e- 
norme materiale de distrugere, 
puțind servi oricind ca instru
mente ale politicii de forță și 
dictat, vizează deja aspectele de 
structură ale relațiilor interna
ționale, însăși evoluția socie
tății umane.

în continuare, vorbitorul a a- 
firmat că, în abordarea proble
melor dezarmării, România por
nește de ,1a gravitatea deosebi
tă pe care o prezintă astăzi 
cursa înarmărilor, în special a 
celor nucleare, efectele ei ne
faste pentru securitatea, liniș
tea și dezvoltarea tuturor na
țiunilor, pentru pacea și sta
bilitatea în lume, precum și de 
la faptul că dezarmarea este o 
problemă a tuturor, interesează 
în cel mai înalt grad fiecare 
stat și popor și nu poate fi con
cepută ca fiind de resortul unui 
număr restrîns de state.

Reprezentantul țării noastre a 
precizat ca România se pro
nunță pentru concentrarea e- 
forturilor în vederea scoaterii 
negocierilor din imobilism, pen
tru adoptarea de măsuri grab
nice care să ducă la dezarmarea 

generală și, în primul rind, la 
dezarmarea nucleară.

în continuare ambasadorul ro
mân a prezentat ideile de bază 
conținute în documentul de po
ziție al țării noastre.

In încheierea intervenției sale, 
ambasadorul Constantin Ene a 
arătat că, pornind de la exigen
țele unei noi ordini în lume, 
trăgînd învățămintele necesare 
din modul în care s-au desfășu
rat negocierile de dezarmare 
pină în prezent, România consi
deră că reevaluarea situației pe 
planul dezarmării trebuie să vi
zeze cel puțin patru factori de 
bază : principiile după care se 
desfășoară negocierile ; conți
nutul negocierilor ; cadrul orga
nizatoric ; legătura cu opinia 
publică internațională.

România consideră că a deve
nit o sarcină primordială a ge
nerațiilor de astăzi de a face totul 
spre a trezi toate conștiințele, 
a canaliza toate energiile într-o 
singură direcție — aceea de a 
impune măsuri hotărîte în do
meniul dezarmării și în primul 
rînd al dezarmării nucleare, de 
a exclude cu desăvîrșire forța 
și amenințarea cu forța din via
ța internațională, a elibera ome
nirea de coșmarul războiului 
atomic, pentru instaurarea păcii 
și securității pe planeta noas
tră și făurirea unei lumi a cola
borării.

Cooperarea economică 
româno-americană

Lucrările celei de-a doua sesiuni a Comisiei economice mixte 
româno-americane, desfășurate timp de două zile la Washing
ton, s-au încheiat marți după-amiază, prin semnarea unui Co
municat comun de către șefii celor două delegații — Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului și ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internaționale, și, respectiv, de Rogers 
Morton, ministrul comerțului al Statelor Unite.

în comunicat se subliniază că 
în cadrul lucrărilor Comisiei 
cele două părți au apreciat că 
intrarea în vigoare, în august 
1975, a Acordului privind rela
țiile comerciale dintre Româ
nia și Statele Unite a de»chi& o 
largă perspectivă dezvoltării și 
diversificării raporturilor co
merciale bilaterale, pe o bază 
reciproc avantajoasă și de du
rată. în acest scop, cele două 
părți au fost de acord să încu
rajeze și să faciliteze încheierea 
de contracte pe termen lung 
între firme, companii și orga
nizații economice din cele două 
țări.

Remarcînd creșterea comer
țului lor bilateral în ultimii doi 
ani, cele două părți au fost de 

acord să continue eforturile 
pentru a depăși obiectivul lor 
de âxrealiza un volum al schim
burilor de peste un miliard de 
dolari în ambele sensuri în a- 
nul 1980.

Pe baza rezultatelor de pină 
acum și in lumina perspective
lor dezvoltării continue a rela
țiilor economice și comerciale 
dintre cele două țări, ambele 
părți au fost de acord să între
prindă noi acțiuni de informare 
a industriilor lor asupra posi
bilităților tot mai largi de co
operare industrială, inclusiv sub 
forma de societăți mixte în ță
rile lor, precum și in țări terțe, 
și să se examineze în continua
re posibilitățile și problemele 
unor asemenea eforturi de coo
perare.

Continuă acțiunile 
de protest contra 
regimului franchist

Autoritățile spaniole au luat 
în ultimele zile noi măsuri re
presive îndreptate împotriva ori
căror forme de protest fata de 
regimul franchist. Astfel, la Se
villa, după cum informează a- 
genția Reuter, poliția a între
rupt cu brutalitate' o reuniune 
politică desfășurată la univer
sitatea din oraș, arestînd peste 
50 de studenți. Agenția mențio
nează că și la Madrid au fost 
arestați trei studenți, sub acu
zația că distribuiau manifeste in 
incinta universității.

Pe de altă parte, în capitala 
Spaniei peste 400 de studenți au 
participat la o acțiune de pro
test împotriva arestării de către 
poliție în clădirea Facultății de 
științe a Universității madrilene 
a unor colegi de-ai lor.

Tn cadrul unui interviu acor
dat postului american de televi
ziune „N.B.C.", precum și într-o 
conferință de presă cu ziariștii 
egipteni care îl însoțesc în vizita 
în S.U.A., președintele Anwar El 
Sădat a abordat unele aspecte 
ale reglementării situației din 
Orientul Apropiat.

Reafirmînd dorința Egiptului 
de a se ajunge la o soluție po
litică, - pașnică, a conflictului 
arabo-israelian, președintele Sa
dat a subliniat contribuția pe 
care o pot aduce diferite țări in 
reglementarea conflictului. în 
context.. președintele egiptean a 
apreciat că S.U.A. dețin un rol- 
cheie în reglementarea situației 
din zonă, datorită relațiilor lor 
speciale cu Isrâelul. El a arătat 
că, încă înainte de actuala vizită 
la- Washington, Egiptul și S.U.A. 
au căzut de acord asupra nece
sității participării tuturor părți
lor interesate la o reglementare 
definitivă a conflictului. Anwar 
El Sadat a subliniat că președin
tele Gerald Ford s-a angajat să 
participe la căutarea unei soluții 
juste de pace în Orientul Apro
piat. De asemenea, președintele 
Sadat a ..exprimat părerea că 
există posibilitatea unui nou 
acord de dezangajare a forțelor 
între Siria și Israel, precizînd că 
o decizie în această chestiune 
revine celor două părți direct 
interesate. El a adăugat că din 

convorbirile pe care le-a avut 
la Washington a rezultat că Sta
tele Unite „sînt dispuse să ac
ționeze în această direcție".

Răspunzi nd la o întrebare în 
legătură cu statul israelian, pre
ședintele Sadat a declarat : 
„Existența Israelului este un fapt, 
după cum am arătat și în alte 
ocazii. Atunci cînd am acceptat 
rezoluția 242 a Cosiliului de 
Securitate, noi am acceptat și 
acest lucru. în aceste condiții, eu 
mă opun excluderii Israelului 
din O.N.U.".

în continuare, Anwar El Sadat 
a abordat pe larg chestiunea pa
lestiniană ca element constitutiv 
al. unei reglementări de'pace în 
Orientul Apropiat. întrebat des
pre posibilitatea de creare a 
unui stat palestinian, președin
tele Egiptului a spus că proble
ma ține de prerogativele po
porului palestinian și ale O.E.P. 
Precizînd că este vorba de o 
idee și o inițiativă personală, 
Anwar El Sadat a declarat, în 
continuare, că formarea statului 
palestinian „ar putea începe pe 
malul vestic al Iordanului și în 
regiunea Gaza, cu un coridor în
tre ele“. „Nu știu care va fi 
reacția O.E.P., dar aceasta este 
părerea mea. S-ar putea ca
O.E.P. să refuze. Palestinienii 
sînt coi care trebuie să hotă
rască. Dar eu cred că aceasta ar 
fi o soluție foarte bună"-.
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