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HOTĂRlTOARE este acum 
ACȚIUNEA PRACTICA, CONCRETA!

S-au încheiat lucrările celui de-al X-lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist, ale 
celei de-a X-a Conferințe a Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, ale celei 
de-a IlI-a Conferințe Naționale a Organizației Pionierilor.

Caracterul evident de lucru, responsabil și angajat al Congresului, al Conferințelor stu
denților comuniști și organizației pionierilor, a avut ca punct fundamental de raportare re
comandările, cuprinse în cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, la ședința fes
tivă de deschidere a forumului tineretului. în spiritul acelorași recomandări au fost elaborate 
și adoptate hotărîrile și măsurile referitoare la perfecționarea activității viitoare a organi
zațiilor U.T.C., ale studenților și pionierilor. în mod firesc ele trebuie să se regăsească, 
acum, pr’n aceeași unitate de simțire și gîndire în practică, în acțiunile concrete, vii de Ia 
toate nivelele muncii educative.

Promovarea în rîndul tinerei generații a unui spirit cu adevărat revoluționar, entuziast 
și combativ în afirmarea noului, în înfăptuirea țelurilor cutezătoare ale Programului partidu
lui nostru comunist, așa cum ne îndeamnă tovarășul Nicolae Ceaușescu. ne cere în primul 
rînd să desfășurăm prin intermediul căilor și mijloacelor educative specifice organizațiilor 
noastre o intensă activitate care să situeze în centrul ei formarea unor oameni pentru care 
munca reprezintă însăși rațiunea existenței lor sociale, criteriul de bază în numele căruia

își definesc locul și rolul într-o societate care, numai dacă n-au nimerit greșit în ea, le oferă 
cele mai largi posibilități de afirmare și împlinire a aspirațiilor și năzuințelor. Mani
festările dinamice, cu un conținut atractiv, bogat în învățăminte trebuie să-și descopere 
cadrul de desfășurare în rîndul tinerilor de toate categoriile și vîrstele chiar din aceste 
zile.

Acum, cea mai bună cale de răspindire și asimilare a întregului conținut al hotărâri
lor adoptate la Congres, de realizare a saltului calitativ pe care aceste hotărîri îl preconizea
ză, nu poate cunoaște alt limba j de comunicare, alte expresii mai convingătoare decît acțiunea 
practică imediată. Nici o propagandă a ceea ce aduce Congresul nou și mai bun pentru 
organizație nu este mai grăitoare decît cunoașterea rezultată din acțiune directă, din 
aplicarea inițiativelor, din implicarea fiecărei orgahizații, a fiecărui tînăr în înfăptuirea 
acelui spirit revoluționar de muncă și viață pe care secretarul general al partidului, patria, 
poporul îl așteaptă de la noi în opera de făurire a prezentului socialist, a viitorului co
munist. Acesta este, dealtfel, angajamentul asumat de delegații organizațiilor județene la 
forumul politic al tinerei generații.

Grupajul pe care vi-1 oferim astăzi inițiază un ciclu în cadrul căruia ne propunem să 
publicăm răspunsurile primite la întrebarea : Cum ați pornit la drum, ce faceți în aceste 
zile pentru că hotărîrile Congresului să prindă viață ?
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Din cronica întrecerii socialiste

Un adevăr esențial reliefat pe 
întreg parcursul lucrărilor Con* 
greșului a! X-lea al U.T.C. și 
larg dezbătut în secțiunea pen
tru problemele vieții de organi
zație a fost deplasarea hotărî- 
tâ a centrului de greutate al 
întregii activități la verigile de 
bază ale muncii, în organizațiile 
U.T.C. din secții și ateliere, e- 
ehipe și brigăzi, țlase și ani de 
studiu. Nu este, desigur, în 
acest adevăr nici un element de 
noutate absolută, dimpotrivă, el 
constituie un principiu funda
mental .cunoscut și recunoscut 
fără rezbr/e. Pentru orice acti
vist și membru al organizației 
U.T.C. este limpede ca lumina 
zilei că procesul de perfecțio
nare și consolidare al Uniunii în 
ansamblul ei nu poate avea loc 
în afara aceluiași proces de 
consolidare politico-organizato- 
rică la nivelul fiecăruia din nu
cleele componente. Dar nu-i mai 
puțin adevărat că tocmai aici, 
la acest nivel, se constată încă 
mari neajunsuri care dăunează 
potențialului de acțiune și com
bativitate al colectivelor de 
uteciști, ingustîndu-le astfel și 
perimetrul de raportare la pro
blemele majore ale locului de 
muncă, lată de ce situarea a- 
cestui obiectiv pe ordinea de 
zi a Congresului al X-lea al 
U.T.C. reprezintă o direcție de 
viitor impusă de însăși expe
riența și rezultatele de pinâ 
acum, ca și de datoria fiecă
rei organizații în parte de a fa
ce din imperativul perfecționării 
neîntrerupte a muncii educative 
propria sa cauză.

A avea in fiecare organizație 
U.T.C. un centru de greutate al 
activității tot de ea concepută 
î desfășurată presupune însă, 

v? primul rînd, ca fiecare colec
tiv să militeze, prin mijloacele

și instrumentele sale specifice, 
proprii condițiilor in mijlocul 
cărora acționează, pentru în
făptuirea obiectivelor de an
samblu înscrise la loc de frunte 
in Statutul Uniunii Tineretului 
Comunist. Aceasta înseamnă că 
este datoare să manifeste în 
permanență un spirit activ, di
namic, răspunzînd cu promptitu-

în întreaga muncă 
pclitico-educativă

Centrul de 
greutate - 
organizația

U. T. C.’
dine la impulsurile pornite din 
realitățile sale interioare, fără 
a aștepta îndemnuri sau invita
ții de la altcineva decit de la ea 
însăși. Aceasta înseamnă, bineîn
țeles, ca o condiție indispensabilă 
a promptitudinii și capacității de 
intervenție dinamică, o maximă 
receptivitate la problemele de 
muncă și de viață ale tinerilor, 
la preocupările și frâmintările 
lor intime, astfel incit fiecare tî
năr să găsească pe terenul co
lectivului său solul cel mai fer
til de împlinire a propriilor as
pirații. ’ întărirea continuă a 
capacității de acțiune și in
tervenție presupune, așadar, 
cultivarea consecventă a unui

climat de intransigență și com
bativitate, de atitudine fermă, 
neintîrziată, împotriva oricăror 
abateri de la îndatoririle pro
fesionale sau de la normele eti
cii și echității socialiste, trăsă
turi inseparabile ale unui au
tentic spirit revoluționar sub 
deviza căruia fiecare organiza
ție U.T.C. trebuie să-și spună 
cuvîntul in orice împrejurare ; 
presupune, în același timp, de
clanșarea unei activități ritmi
ce, diverse, pe toate planurile 
vieții de organizație, astfel in
cit să nu se strecoare pauze intre 
o acțiune și alta, ci totul să se 
închege intr-un lanț temeinic su
dat, în sensul evolutiv pe care 
il reclamă însuși procesul de 
formare a tinerilor pentru mun
că și viață.

Toate acestea ridică, fără în
doiala, și o altă problemă, aceea 
a participării angajate a tutu
ror tinerilor la fiecare dintre 
proiectele organizației lor, cu 
atît mai mult cu cit organizația 
nu este o noțiune abstractă, si
tuată în afara membrilor ei. 
Așa cum centrul de greutate al 
activității educative de ansam
blu trebuie să cadă in peri
metrul fiecărei organizații U.T.C., 
tot așa, în interiorul ei, cen
trul de greutate il constituie 
prezența și participarea concre
tă a fiecărui utecist. Din 
nou, citeva precizări devin ne
cesare : aceasta înseamnă ca 
birourile și comitetele U.T.C. să 
nu se mulțumească, de fiecare 
dată, cu o prezență ceva mai 
mare de jumătate din totalul 
membrilor la adunările genera
le, ci să insiste prin toate instru
mentele muncii educative pen
tru a asigura participarea efec-

D. MATALA

(Continuare în pag. a Vl-a)

vom TnfXptui neabătut indicațiile
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Avem pentru ce munci, Spirit revoluționar, 
avem pentru ce lupta! răspundere comunistă

Acum, cind reîntoarsă îri mijlocul .tovarăș 
șilor mei de organizație, , pe care am avut 
cinstea și bucuria să îi reprezint la marele' 
forum comunist al tinereții, retrăiesc mo
mentele de profundă emoție ce le-am 
trăit în aceste zile ; cuvintele secretarului 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, îmi revin mereu iri minte ca un 
îndemn vibrant, de neuitat, ca o înflăcă
rată chemare de acțiune temerară : ,.O 
însemnătate deosebită au dezvoltarea fră
ției dintre poporul român și naționalitățile 
conlocuitoare, întărirea solidarității și uni
tății lor indisolubile în lupta pentru înflo
rirea patriei comune, pentru viitorul co
munist al României".

Gîndindu-mă la luminoasele perspective 
de dezvoltare economică și socială pe care 
le va cunoaște și județul Covasna în cinci
nalul 1976—1980, la ascensiunea sa impe
tuoasă pe coordonatele progresului și bună
stării jalonată de Congresul al XÎ-lea al 
partidului, îmi apar tot mai clare înaltele 
răspunderi ce ne revin nouă, tinerilor ro
mâni, maghiari și de alte naționalități, în 
această istorică operă de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate. Fie 
și numai o singură cifră este prin ea- însăși 
revelatoare : în viitorul cincinal vor fi 
create în județul nostru peste 15 000 noi 
locuri de muncă destinate, în primul rînd, 
tineretului. Aceasta, presupune ca toate or-

EDITH VEREȘ,
locțiitor al secretarului comitetului comunal 

Ilieni al U.T.C., județul Covasna
(Continuare în pag. a Vl-a)

Sintem,' cu toții-, întregul ’ tineret al țării, 
sub impresia ■ puternică, de neuitat a cu- 
vintării secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, document po
litic de excepțională importanță teoretică și 
practică ce a impulsionat întregul curs al 
dezbaterilor forumului nostru politic revo
luționar, direCționind. in spiritul lucid și 
clarvăzător, propriu întregii activități a se
cretarului general al partidului, munca de 
viitor a asociației studenților comuniști. 
Dacă ar fi ca, din bogăția ei de sugestii, 
să mă opresc Ia o formulare care sinteti
zează elocvent comandamentele majore ale 
muncii noastre de asociație aș reține-o pe 
aceasta: „Nu este problemă în vreun insti
tut de învățămînt care să nu preocupe a- 
sociațiile studențești față de care acestea 
să nu ia poziție, inclusiv problemele învă- 
țămintului".

într-adevăr, examinînd, în lumina acestor 
exigențe, activitatea pe care am desfășura
t-o in asociațiile studenților comuniști din 
Centrul Universitar București, : proiectele 
noastre de viitor, înțelegem și mai bine 
faptul că trebuie să ne implicăm cu toată 
răspunderea, cu hotărire, în soluționarea tu
turor problemelor legate de pregătirea po
litică, profesională, practică a studenților, 
de creștere a contribuției asociației studen
ților comuniști la legarea învățămîntului cu 
cercetarea și producția de întreaga gamă a 
aspectelor concrete ale vieții și muncii stu-

VASILE BONTAȘ, 
președintele C.U.A.S.C. din Centrul 

Universitar București
(Continuare în pag. a Vl-a)

REZOLUȚIA
Congresului al X-lea al U. T. C.
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Mesaje ale solidarității internaționaliste 
adresate Congresului al X-lea al U.T.C.
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Intense pregătiri
pentru vâltoarea recoltă

Legumicultorii din județul 
Ilfov fac intense pregătiri pen
tru viitoarea recoltă. Orientarea 
producției legumicole în 1976 are 
în vedere citeva obiective ma
jore. La tomate, spre exemplu, 
este prevăzută reducerea pon
derii suprafețelor semănate și 
creșterea suprafețelor plantate, 
pentru a se asigura astfel o 
mai bună eșalonare a recoltei 
și pentru a se preveni golurile 
de producție în unele perioade. 
La varză,., de pildă, va fi scur
tată mult perioada dintre cul
tura de vară și cea de toamnă. 
După cum ne informează spe
cialiștii, in toate zonele județu
lui sint create condiții pentru 
prelungirea duratei de valorifi
care și eșalonare a producției de 
legume.

Se are in 
dezvoltarea 
gospodăriile

sporite, în complexele întreprin
derii și în fermele cooperative
lor agricole de producție au fost 
create condiții pentru produce
rea unei cantități de răsaduri cu 
100 milioane de fire mai mare 
decît cea realizată anul acesta.

Secvență din spectacolul de gală organizat la încheierea lucrărilor forumului tinerei generații
Foto : GH. CUCU

Arta care exprimă optimismul,
încrederea în forțele proprii

vedere, totodată, 
legumicultorii în 

______ populației, în 
curțile întreprinderilor și insti
tuțiilor, urmînd ca la dispoziția 
acestora să fie puse semințele, 
răsadul și materialele necesare, 
să se acorde asistență tehnică 
de către specialiștii întreprinde
rii județene pentru producerea 
și valorificarea legumelor și 
fructelor.

în vederea realizării unei pro
ducții de legume substanțial

Deși extrem de utilă pentru 
esențiale înțelegeri, cercetarea 
tuturor constelațiilor de Pe fir
mamentul interior al poetului' 
este o imposibilitate, și chiar și 
cei mai meticuloși astronomi ai 
acestui imens cifru — mă gin- 
desc la Perpessicius și Călines- 
cu in ce privește galaxia Emi
nescu — nu reușesc să fie de
cît simpli cititori ai stelelor de 
prima mărime. Universul poe
tului s-ar părea predestinat să 
rămină o mare necunoscută, cu 
golfuri și țărmuri limpede deli-

Opinii de MIRCEA HORIA SIMIONESCU

mitate, cu altele ascunse încă 
mult timp. Știm că marea exis
tă, ii cuprindem cu ochii imen
sitatea, ii simțim măreția și-i 
auzim vuietul, dar precizările 
noastre — de geografi lucizi — 
se rezumă la foarte puține date.

Ceea ce știm — și aceasta 
sporește rivna cu care cercetăm 
întinderile necunoscute — este

că firmamentul poetului este 
însuși cerul poporului care l-a 
visat și l-a creat, că marea, pe 
care inima lui a navigat ca o 
corabie temerară, este spațiul 
însuși al simțirii și gîndirii oa
menilor dintre care s-a des
prins Navigatorul. Sint coordo
nate inconfundabile și nu tre
buie să fii cercetător, ci doar

simplu degustător de sublim ca 
să distingi un arhipelag al lui 
Eminescu, de cel al unui Leo
pardi, Goethe sau Baudelaire.

Caracterul anume al unui spa
țiu poetic este relevat de încăr
cătura de semne distinctive așe
zate pe firmamentul poeziei, a- 
cea mitologie națională, unică 
și eternă, fertilă, ce își descar
că in poezie sevele, semnifica
țiile, materia fără pereche.

O privire atentă, mai înaltă
(Continuare in pag. a IV-a)

PE MAREA PLATFORMA 
INDUSTRIALĂ A MUNICI
PIULUI TÎRGOVIȘTE au 
fost organizate în zilele de 
3—6 noiembrie schimburi de 
muncă record ale tinerilor in 
care s-a realizat o pro
ducție suplimentară de pes
te 2 milioane lei. în aces
te zile la Combinatul de oțe
luri speciale din Tirgoviște 
s-a elaborat cea de-a 20 șar
jă de oțel a tineretului, cu 
fier vechi strîns de elevii și 
pionierii din localitățile ju
dețului. în ziua de 4 noiem
brie la I.U.P., întreprinderea 
de strunguri „SARO“ și COS 
Tirgoviște uteciștii au or
ganizat o zi de muncă cu 
producție record în care au 
realizat utilaje și instalații 
peste plan în valoare de pes
te 80 000 lei. Tot în aceste 
zile, un număr mare de ti
neri au participat Ia recupe
rarea conductei de țiței de la 
Schela Moreni, unde organi
zația județeană U.T.C. a des
chis un șantier de muncă 
patriotică al tineretului.

COLECTIVELE DE TI
NERI DE LA HIDROCEN
TRALA LOTRU, T.C.H.-Olt, 
C.I.P.A., C.P.S., I.U.C.F. Km. 
Vilcea, I.T.I.C. Drăgășani au 
efectuat in zilele de 3—6 no
iembrie peste 50 000 ore mun
că patriotică în care au rea

lizat lucrări de reparații și 
întreținere a utilajelor și in
stalațiilor, confecții metalice, 
betonări, importante canti
tăți de produse chimice, în
călțăminte, utilaj chimic pes
te plan. Valoarea producției 
suplimentare realizată de ti
nerii vîlceni în aceste zile 
este de peste 2,5 milioane lei.

N. MILITARU

ECLUZA ROMANEASCĂ 
DE LA PORȚILE DE FIER 
a fost parcursă, joi diminea
ța, de cea de-a 75-a mia 
navă de la 3 august 1969, 
data cind s-a dat cale liberă 
primelor nave fluviale prin 
acest imens culoar din beton 
și oțel al sistemului hidro
energetic și de navigație de 
pe Dunăre.

După cum ne-a precizat 
inginerul Stelian Declu, di
rectorul întreprinderii Elec- 
trocentrale „Porțile de Fier“, 
instalațiile ecluzei funcțio
nează ireproșabil, la parame
trii nominali și în deplină 
siguranță de exploatare. Da
torită acestui fapt, volumul 
mediu de mărfuri transpor
tate prin sectorul Porților de 
Fier în anii actualului cin
cinal a fost de circa 1,8 ori 
mai mare comparativ cu me
dia din anii anteriori.

Foto : GH. CUCU

TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 

general al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, și tovarășul 
MANEA MANESCU, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, au trimis 
tovarășului LEONID ILICI BREJNEV, secretar 
general al Comitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, tovarășului NIKO
LAI VIKTOROVICI PODGORNII, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste, și tovarășului 
ALEKSEI NIKOLAEVICI KOSÎGHIN, președin
tele Consiliului de Miniștri al Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste, următoarea telegramă ;

Dragi tovarăși,
Cu prilejul < celei de-a 58-a aniversări a Marii 

Revoluții Socialiste din Octombrie, în numele 
Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat și al Guvernului 
Republicii Socialiste România, ai poporului ro
mân și, al nostru personal,, vă adresăm dumnea
voastră, Comitetului Central âl Partidului .Co
munist' al Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovie
tului' Suprem, Consiliului de Miniștri al Uniunii 

■Republicilor Sovietice Socialiste, popoarelor Uni
unii Sovietice, cordiale felicitări și cele mai bune 
urări. . '

Victoria Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie, făuriță de masele muncitoare din Rusia în 
frunte cu Partidul Comunist, creat și condus de 
Lenin, a constituit un eveniment istoric care a 
inaugurat epoca unor profunde transformări re
voluționare în întreaga lume, a revoluțiilor pro
letare și a afirmării noii orînduiri. socialiste, în
suflețind lupta popoarelor, a forțelor revoluțio
nare de pretutindeni pentru eliberarea națională 
și socială. Pășind pe drumul deschis de Revolu
ție, popoarele Uniunii Sovietice au desfășurat o 
activitate uriașă, au învins greutăți și au făcut 
sacrificii, reușind să-și transforms țara din te
melii, să asigure construirea noii orînduiri so
ciale. Uniunea Sovietică a devenit un mare stat 
socialist, cu un puternic potențial economic, ști
ințific și tehnico-materiâl, care, prin politica sa 
de pace, joacă un rol deosebit de important în 
viața internațională.

Constituie un motiv de satisfacție faptul că 
Republica Socialistă România 'și Uniunea Repu
blicilor Sovietice Socialiste, partidele și. popoa
rele noastre conlucrează tot mai strîns atît pe 
plan bilateral, cit și în viața internațională, își 
aduc, împreună cu celelalte țări socialiste, con
tribuția lor constructivă la soluționarea marilor 
probleme ale contemporaneității, la dezvoltarea 
cursului nou, îndreptat spre destindere care se 
conturează astăzi pe arena mondială, la promo
varea unei politici noi, de pace și colaborare 
în întreaga lume. încheierea cu succes, în acest 
an, a Conferinței general-europene a deschis 
popoarelor perspectiva intensificării eforturilor 
pentru ca, prin transpunerea concreță.în viață 
a angajamentelor asumate de state în docu
mentele semnate la Helsinki, cursul destinderii 
și colaborării să fie dezvoltat și întărit, ca pe 
continent și în lume< să fie instaurate trainic 
securitatea și pacea. • , . ■ ' .

Poporul român, care se .află astăzi angajat cu 
toate forțele sale în munca și. lupta pentru rea
lizarea Programului partidului de edificare a 
societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism, este ferm 
hotărit să-și aducă, și în viitor, aportul său activ 
la promovarea unui ’ asemenea c?urs și a unui 
asemenea climat, să contribuie — prin Înfăp
tuirea consecventă-a politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru — la creșterea 
forței și prestigiului socialismului în lunge, la 
cauza progresului social, a păcii și colaborării 
fructuoase dintre națiuni.

Noi dăm o înaltă prețuire relațiilor de priete
nie, alianță și colaborare multilaterală dintre ță
rile și partidele noastre și ne exprimăm con
vingerea că ele vor cunoaște în continuare o 
dezvoltare ascendentă, pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului și internaționalismului socia
list, in interesul poporului român și popoarelor 
Uniunii Sovietice, al cauzei generale a socialis
mului, păcii și colaborării internaționale.

în această zi a aniversării Marelui Octombrie, 
vă adresăm dumneavoastră, comuniștilor, tuturor 
oamenilor sovietici urarea de a obține noi și 
noi victorii în măreața operă de construcție a 
comunismului, în lupta pentru pace în lume.
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Secțiunea pentru activitatea 
în rîndul tineretului muncitoresc

La dezbaterile care au avut 
Ioc în cadrul secțiunii pentru 
activitatea în rîndul tineretu
lui muncitoresc au luat cuvin- 
tul 48 de participanți. într-o 
atmosferă de înaltă responsabi
litate și profundă angajare toți 
vorbitorii au exprimat în nume
le tinerilor pe care i-au repre
zentat deplina adeziune față de 
aprecierile și indicațiile cu
prinse in cuvîntarea rostită de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, Ia 
ședința festivă de deschidere a 
Congresului al X-lea al U.T.C., 
Conferinței a X-a a U.A.S.C.R. 
și a celei de a III-a Conferin
țe Naționale a Organizației Pio
nierilor, angajîndu-se solemn 
că vor acționa cu întreaga lor 
capacitate la realizarea măre
țelor sarcini ale celui de-al 
XI-lea Congres al partidului, 
în același timp, luînd în dez
batere ideile, concluziile și pro
punerile formulate în Raportul 
prezentat la Congres, delegații

Secțiunea pentru activitatea 
tineretului sătesc

La lucrările secțiunii pentru 
activitatea tineretului sătesc au 
participat 220 delegați șî un nu
măr de 65 invitați din rîndul 
cadrelor U.T.C. din organele 
centrale și de la județe, repre
zentanți ai ministerelor și insti
tuțiilor centrale cu care C.C. al 
U.T.C. colaborează în domeniul 
educației tineretului sătesc. Din 
aceștia, au luat ctivîntul 46. Ex- 
primîndu-și deplina adeziune la 
politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, re
levînd justețea politicii agrare 
a P.C.R., participanții la dezba
terile din secțiune au dat ex
presie, în cuvinte calde, emo
ționante, vibrantei «recunoștințe 
față de conducerea de partid și 
de stat, față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija părin
tească, permanentă cu care este 
înconjurat tineretul patriei. Par
ticipanții la secțiune au reali
zat, într-un spirit de puternică 
angajare politică, o temeinică 
analiză a activității desfășura
te de organizația noastră revo-

Secțiunea pentru problemele elevilor
In cadrul lucrărilor secțiunii- 

pentru problemele .elevilor, au' 
luat cuvîntul 41 de delegați 
și invitați. Vorbitorii, exprimîri- 
du-și adeziunea deplină la idei
le cuprinse în cuvîntarea rosti
tă de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu ocazia deschiderii 
Forumului politic al tineretului, 
au dat glas hotărîrii elevilor de 
vîrstă utecistă de a-și spori e- 
forturile pentru ca, sub condu
cerea organizațiilor de partid și 
cu ajutorul generos al dascăli
lor, îndemnurile prețioase ale se
cretarului general al partidului să 
prindă viață în activitatea de zi 
cu zi. Analiza matură, în spirit 
critic și autocritic, a contribu
ției organizațiilor U.T.C. din 
școlile pe care le reprezentau, 
făcută din perspectiva sarcini
lor majore ce revin învățămîn- 
tului, organizației revoluționare 
de tineret din‘documentele Con
gresului al XI-lea al partidu
lui, facilitează înscrierea în vii
tor pe agenda de lucru a U.T.C. 
a noi activități, inițiative și so

Secțiunea pentru activitatea 
de propagandă și cultură

în cadrul lucrărilor secțiunii 
au luat cuvîntul 47 de delegați 
și invitați. Dezbaterile ce au 
avut loc au fost dominate de un 
profund spirit de lucru, animate 
de preocuparea pentru o analiză 
responsabilă critică și autocriti
că a acțiunilor desfășurate de 
organizațiile U.T.C. în domeniul 
educativ. Luările la cuvînt ale 
participanților au evidențiat va
loarea excepțională și semni
ficațiile deosebite pe care le are 
pentru întreaga activitate desfă
șurată de organele și organiza
țiile U.T.C. cuvîntarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al P.C.R., hotărîrea lor 
nestrămutată de a acționa ferm 
pentru traducerea în viață a pre
țioaselor idei și indicații, de a 
urma neabătut exemplul de înal
tă ținută revoluționară oferit de 
conducătorul partidului și statu
lui nostru. în această perspecti
vă, lucrările secțiunii s-au con
centrat asupra elaborării moda
lităților menite să determine 
perfecționarea în continuare a 
activității de educare comunistă 
a tinerilor, căilor de creștere a 

și invitații au indicat modalită
țile concrete de participare ac
tivă a tinerei generații la înde
plinirea lor exemplară.

Analizînd aspectele principale 
din domeniile lor de muncă, re
zultatele obținute în întrecerea 
„Tineretul — factor activ în în
deplinirea cincinalului înainte 
de termen", participanții au fă
cut numeroase propuneri me
nite să sporească contribuția 
tineretului la realizarea sarci
nilor economice, a mărețelor o- 
biective înscrise în cincinalul 
viitor, definit cincinal al re
voluției tehnico-științifice. De 
asemenea, au fost relevate mo
dalitățile concrete de creștere 
a participării tinerilor în pro
ducție, subliniindu-se necesi
tatea generalizării acelor iniția
tive uteciste care s-au impus 
prin înalta lor eficiență. Alte nu
meroase propuneri au vizat. în 
mod deosebit, stabilirea unor 
criterii precise ale întrecerii 

luționară în rîndul tineretului 
sătesc, pentru înfăptuirea po
liticii agrare a partidului, pen
tru antrenarea tuturor tinerilor 
la muncă, pentru întărirea eco- 
nomico-organizatorică a unități
lor agricole. Au fost evidenția
te, cu acest prilej, acțiunile or
ganizațiilor U.T.C. în vederea 
unei cît mai active participări 
a tinerilor la dezvoltarea și mo
dernizarea agriculturii, la folo
sirea rațională a pămîntului și 
exploatarea la întreaga capaci
tate a mașinilor din parcul teh
nic, la întărirea disciplinei mun
cii, la executarea tuturor lucră
rilor agricole în timp optim; de 
calitate și fără pierderi.

Subliniind că, în condițiile 
actuale, cînd agricultura devine 
tot mai mult, așa cum prevăd 
hotărîrile Congresului al XI-lea 
al partidului, o variantă a mun
cii industriale, participanții la 
dezbateri au relevat faptul că, 
paralel cu mai buna organizare 
și planificare a muncii, se im
pune o pregătire continuă, per
severentă pentru însușirea celor

Iuții menite să contribuie Ia 
.formarea prin mdncă și pentru 
muncă a generațiilo?'școlii. Re- 
ferindu-se la documentele pre
zentate în plenul Congresului, 
vorbitorii au apreciat modul di
rect, combativ, în consens cu 
sarcinile revoluționare care re
vin școlii românești, în care au 
fost abordate problemele spe
cifice elevilor, organizațiilor 
U.T.C. din școală. în mod deo
sebit s-au făcut referiri la 
modalitățile de acțiuni ale or
ganizațiilor U.T.C. din școli, me
nite să determine o puternică 
opinie în favoarea unei activi
tăți responsabile, a unei atitu
dini pasionate față de pregăti
rea teoretică și practică. Organi
zația U.T.C. a școlii s-a spus 
în cadrul discuțiilor — trebuie 
6ă-și facă un titlu de mîndrie 
din a-1 determina de la vîrsta 
cea mai fragedă pe fiecare elev 
să dorească a se pregăti pentru 
muncă, să învețe în școală pen
tru a fi util societății acolo 
unde este nevoie de el, combă- 
tînd orice tendință de evaziune 

contribuției organizațiilor U.T.C. 
în îndeplinirea acestei sarcini 
fundamentale încredințate de 
partid.

Evocînd responsabilitățile tot 
mai mari ce revin tuturor tine
rilor, organizației lor revoluțio
nare, în contextul sarcinilor dez
voltării economico-sociale a 
României în perioada ce urmea
ză, a trecerii la îndeplinirea cin
cinalului revoluției tehnico-ști
ințifice, participanții au subli
niat ‘necesitatea depunerii unui 
sporit efort în vederea soluțio
nării concrete a problemelor e- 
ducative, în raport de sarcinile 
ce revin fiecărui tînăr. Ia locul 
de muncă și în viață. S-a subli
niat cu acest prilej cerința ca 
fiecărei acțiuni inițiate să-i fie 
asigurat un profund caracter 
practic, realist, astfel încît tine
rii să înțeleagă sensul politic, 
patriotic al îndeplinirii la un 
nivel calitativ superior a datorii
lor sociale ce le revin. Remar- 
cîndu-se faptul că activitatea 
educativă desfășurată de orga
nizațiile de tineret trebuie să 
asigure o mai bună integrare a 

„Tineretul — factor activ în rea
lizarea cincinalului revoluției 
tehnico-științifice", a unui sis
tem mai simplu, de evidență și 
urmărire a rezultatelor între
cerii. Tot referitor la activita
tea de creație tehnico-științifică 
în rîndul tinerilor, participan- 
ții Ia dezbateri au făcut refe
riri directe la posibilitățile de 
intensificare a acestei activități 
prin îmbunătățirea informării și 
documentării tehnice de specia
litate, prin organizarea periodi
că a unor sesiuni de comunicări 
științifice și schimburi de ex
periență ale tinerilor, prin ini
țierea unui concurs național de 
creație tehnico-științifică ș.a.

Un loc distinct în cadrul dez
baterilor l-au ocupat probleme
le referitoare la calificarea și 
perfecționarea pregătirii profe
sionale a tinerilor din industrie, 
construcții, transporturi și sfera 
serviciilor, insistîndu-se asupra 
importanței lărgirii ariei de 

mai înaintate metode agroteh
nice, pentru continua ridicare a 
calificării profesionale în con
cordanță cu gradul ridicat al 
complexității sistemelor de ma
șini cu care este înzestrată a- 
gricultura noastră socialistă. în 
acest sens, organizațiile U.T.C., 
împreună cu ceilalți factori — 
școală, institutele de cercetare, 
unitățile economice — trebuie 
să-și sporească efc&turile pen
tru perfecționarea neîntreruptă 
a pregătirii generale și tehni
co-științifice . a tinerilor care 
muncesc în mediul rural. Dato
ria fundamentală a organizații
lor U.T.C., s-a relevat, o con
stituie crearea condițiilor opti
me pentru ca tinerii să se for
meze în noile profesii care apar 
în agricultură, limitarea nave- 
tismului specialiștilor de la 
oraș la sat, închegarea unor co
lective de muncă bine pregăti
te profesional, cu dragoste pen
tru munca cîmpului și pentru 
celelalte meserii ale satului.

în cuvîntul lor, delegații au 
propus ca ministerele de resort 

de la îndatorirea patriotică ce 
o are tînărul, de a se integra 
într-o activitate social-utilă.

Dintre numeroasele propuneri 
care au fost făcute în cadrul 
secțiunii, se rețin cu deosebire 
cele referitoare la perfecționa
rea procesului de integrare a 
școlii cu producția. Astfel, s-a 
arătat că este necesar ca planu
rile de producție ale școlii să 
fie incluse în planurile de pro
ducție, aprovizionare și desface
re ale întreprinderilor patrona- 
toare ; consiliile profesional- 
științifice în cadrul întreprinde
rilor să se extindă și în școlile 
patronate de acestea, în ideea 
întăririi relațiilor dintre școală 
și întreprinderi și, mai ales, 
pentru a stimula participarea 
elevilor la soluționarea unor 
probleme tehnice, de cercetare, 
utile producției ; extinderea ini
țiativei colectivelor de tineri 
muncitori, care, împreună cu e- 
levii, au contribuit efectiv la 
realizarea prin muncă patriotică 
a unor dotări necesare ateliere
lor școlare ; realizarea de către 

tinerei generații în eforturile în
tregului popor, pentru tradu
cerea în viață a Programului 
partidului, vorbitorii au arătat 
că se impune concentrarea tutu
ror acțiunilor și mijloacelor spe
cifice organizației U.T.C. în di
recția îndeplinirii obiectivului 
fundamental — educația tineri
lor în spiritul principiilor și nor
melor eticii și echității socialiste, 
urmînd exemplul viu al vieții și 
muncii comuniștilor.

Faptul că încă în unele orga
nizații se manifestă formalism, 
superficialitate, un slab nivel de 
combativitate, că o serie de ac
țiuni nu reușesc să cuprindă în
treaga masă de tineri, nu reflec
tă preocupările reale de muncă 
și viață ale uteciștilor, grevează 
negativ eficienta activității edu
cative, contribuția organizațiilor 
U.T.C. la îndeplinirea sarcinilor 
cu care sînt învestite unitățile 
unde acționează. Efortul de de
pășire a acestor neajunsuri — 
s-a arătat — trebuie să vizeze 
cu deosebire modelarea conștiin
ței tinerilor pe coordonatele con
cepției materialiste despre lume 

cunoștințe, a policalificării lor 
corespunzătoare modificărilor 
care au loc în înzestrarea teh
nică a economiei noastre. Ți- 
nînd seama de complexitatea 
deosebită a problemelor ce apar 
în procesul integrării și stabi
lizării tinerilor la locurile de 
muncă, al omogenizării colec
tivelor, participanții au făcut 
propuneri interesante privind 
implicarea mai directă și mai 
eficientă a organizațiilor U.T.C. 
în soluționarea problemelor de 
fond ale pregătirii profesionale 
a tinerilor. îmbunătățirea acti
vității școlilor profesionale și li
ceelor de specialitate. Totodată 
au fost scoase în evidență preo
cupările pentru asigurarea unor 
condiții optime de muncă și 
viață pentru tineri. Referin- 
du-se la domeniul deosebit de 
complex al vieții de organiza
ție, numeroși vorbitori au accen
tuat ca obiective importan
te ale activității fiecărei or
ganizații U.T.C., consolidarea 
politică șî organizatorică a aces
tora, dezvoltarea spiritului de 
inițiativă, ancorarea lor în pro
blemele specifice locului de 
muncă. In acest sens, majorita
tea vorbitorilor au formulat pro
puneri privind îmbunătățirea 
stilului și metodelor de muncă 
în organizațiile din rîndul tine
retului muncitoresc.

să stabilească mai clar nevoile 
de specialiști pentru sectoarele 
din agricultură și, în general, 
pentru activitățile din mediul 
rural, atît cele cu studii medii, 
cît și cele cu studii superioare, 
să găsească soluții pentru dez
voltarea sistemului de calificare 
la locul de muncă în diferite 
meserii necesare satului. S-a 
solicitat, totodată, ca în cadrul 
schițelor de sistematizare a lo
calităților rurale, concomitent 
cu o mai atentă preocupare 
pentru condițiile de viață și de 
muncă, să se prevadă soluții co
respunzătoare pentru rezolvarea 
spațiului de locuit al tinerilor 
mecanizatori, menționîndu-se, în 
același timp, necesitatea ca fie
care tînăr să-și aducă o contri
buție sporită la acțiunile de sis
tematizare, gospodărire și în
frumusețare a satelor.

Delegații și invitații prezenți 
la dezbaterile secțiunii pentru 
activitatea tineretului sătesc 
s-au angajat să-și sporească e- 
forturile în vederea antrenării 
tuturor tinerilor din mediul ru
ral la înfăptuirea neabătută a 
sarcinilor viitorului cincinal, la 
sporirea producției vegetale și 
animale, ta traducerea în viață 
a hotărîrnor Congresului al XI- 
lea al P.C.R., a ' prevederilor 
Programului partidului de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.

ministerele de resort a unor 
planuri științifice concepute pen
tru desăvîrșirea procesului de 
dotare a atelierelor școlare cu 
utilaje și mașini moderne, care 
să facă posibilă o înaltă pre
gătire profesională în meserii 
de interes pentru economia 
noastră. Totodată, s-a propus 
organizarea unor centre de o- 
rientare școlară și profesională 
Ia diferite nivele, în componen
ța cărora să fie Implicați, cu 
atribuții directe, toți factorii e- 
ducaționali, precum și specia
liști, competenți să conducă 
procesul de orientare școlară și 
profesională cu ajutorul unor 
metode științifice. S-au făcut, 
de asemenea, propuneri privind 
îmbunătățirea activității consilii
lor elevilor la diverse nivele, 
inclusiv a consiliului din cadrul 
C.C. al U.T.C., pentru ca aceste 
organisme de lucru să intervină 
cu competentă, cu soluții și me
tode practice în perfecționarea 
activității organizațiilor U.T.C. 
din școli, să contribuie la gene
ralizarea unor experiențe și ini
țiative valoroase în măsură să 
ducă la dinamizarea vieții de 
organizație în rîndul elevilor, 
la îmbogățirea conținutului po- 
litico-educativ al activității 
U.T.C. în școală.

șî viață, ale lărgirii orizontului 
de cunoaștere științifică. Cu 
prioritate, se impune o mai con
stantă preocupare pentru însu
șirea de către fiecare tînăr a po
liticii interne și externe a- parti
dului și statului nostru, pentru 
perfecționarea educației politico- 
ideologice și moral-cetățenești, 
vizîndu-se formarea prin și pen
tru muncă a tinerilor, dezvol
tarea și aplicarea în viață a spi
ritului muncitoresc, a sentimen
telor de dragoste pentru patrie 
și partid.

Numeroasele propuneri și su
gestii exprimate de participan
ții la dezbatere au reliefat dezi
deratul folosirii mai judicioase a 
mijloacelor de educare politică, 
ideologică a tinerilor în raport 
de problemele teoretice și prac
tice ale făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate, con- 
turîndu-se modul specific în 
care tînăra generație se rapor
tează Ia soluționarea lor. Ca o 
trăsătură distinctivă a suitei de 
propuneri formulate, s-a relevat 
că traducerea lor în practică 
este în măsură să întărească 
forța educativă a organizațiilor, 
să conducă Ia creșterea calității 
acțiunilor lor dedicate cunoaște
rii politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, fău
ririi omului de tip nou, însușirii 
și respectării în muncă și viață 
a valorilor politice, ideologice, 
morale, proprii condițiilor de 
muncă și viață create tinerei 
generații din România socialistă.

Secțiunea privind activitatea 
în rîndul tinerelor fete

In secțiunea privind activita
tea în rîndul tinerelor fete au 
luat cuvîntul 44 de delegate, in
vitate, reprezentanți ai diferite
lor organisme de conducere cu 
care U.T.C. colaborează. Intr-o 
atmosferă entuziastă vorbitorii 
și-au exprimat adînca recu
noștință pentru grija cu care 
partidul, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, înconjoară 
tînăra generație, adeziunea una
nimă față de politica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru, hotărîrea de a îndeplini 
neabătut sarcinile reieșite din 
cuvîntarea rostită de secretarul 
general al partidului. In cadrul 
problematicii de ansamblu abor
dată în cadrul secțiunii, un loc 
principal a fost ocupat de parti
ciparea tinerelor fete la activi
tatea productivă, la mișcarea de 
inovații. S-a evidențiat preocu
parea sporită pe care organiza
țiile U.T.C. o manifestă pentru 
educarea prin muncă și pentru 
muncă a fetelor prin inițierea 
unor forme specifice, cu mare 
audiență, vizînd integrarea aces
tora în producție. Totodată s-a

Secțiunea pentru activitatea 
sportivă, turistică și de pregătire 
a tineretului pentru apărarea patriei

Lucrările secțiunii pentru ac
tivitatea sportivă, turistică și 
de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei — în ca
drul căreia au luat cuvîntul 54 
de delegați și invitați — s-au 
desfășurat sub puternica impre
sie produsă de însuflețitoarea 
cuvîntare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, rostită la ședința 
festivă de deschidere a Congre
sului al X-lea al U.T.C., a Con
ferinței a X-a a U.A.S.C.R. și 
a celei de a III-a Conferințe 
Naționale a Organizației Pio
nierilor. Vorbitorii au dat glas 
recunoștinței fierbinți față de 
grija permanentă a partidului 
și statului nostru pentru instrui
rea și educarea tinerei genera
ții, reafirmîndu-și cu fermitate 
hotărîrea de a-și pune întreaga 
capacitate în slujba înfăptuirii 
exemplare a indicațiilor și sar
cinilor trasate de secretarul ge
neral al partidului.

Secțiunea privind activitatea 
internațională a U.T.C.

Lucrările secțiunii privind ac
tivitatea internațională a U.T.C., 
la care au luat parte peste 230 
de delegați și invitați, au pri
lejuit o dezbatere profundă și 
multilaterală. Ampla analiză a 
activității internaționale a U.T.C. 
a relevat atașamentul profund al 
tinerei generații din România 
față de principiile și obiectivele 
politicii externe a partidului și 
statului nostru. In cuvîntările 
lor, vorbitorii au evidențiat cu 
deosebită pregnanță valoarea 
excepțională a cuvîntării rostite 
de secretarul general al partidu
lui în cadrul ședinței festive de 
deschidere a marelui forum al 
tineretului român, importanța 
majoră a indicațiilor sale pri
vind îmbunătățirea activității 
organizației, inclusiv asigurarea 
unei participări active la miș
carea internațională de tineret.

Evocînd cu mîndrie și satisfac
ție prestigiul de care se bucură 
pe plan internațional politica 
externă a țării noastre, cei 43 de 
delegați și invitați care au urcat 
la tribuna Congresului în cadrul

Secțiunea pentru problemele vieții 
interne de organizație

Cei peste 250 de delegați care 
au participat la lucrările acestei 
secțiuni au abordat problemele 
specifice vieții interne de orga
nizație într-un autentic spirit 
de lucru, prin dezbateri la 
obiect, precum și prin formula
rea a numeroase propuneri con
crete, a căror unică direcție a 
fost perfecționarea întregii acti
vități. Participanții la dezbateri 
au subliniat în unanimitate în
semnătatea deosebită, excepțio
nala valoare teoretică și prac
tică a cuvîntării rostite de se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
ședința festivă de deschidere a 
forumului politic al tineretului 
român, pentru activitatea de for
mare și educare comunistă a 
tinerei generații, exprimîndu-și 
totodată hotărîrea fermă de a 
nu precupeți nici un efort în ve
derea îndeplinirii sarcinilor ce le 
revin din hotărîrile Congresului 
al XI-lea al P.C.R., a marilor 
comandamente puse în fața în
tregului tineret în procesul edi
ficării societății socialiste și co
muniste. De pe o asemenea plat
formă profund angajantă, ex
presie a unei înalte maturități 
revoluționare, subiectul central 
al dezbaterilor l-a constituit pro
cesul de consolidare politico-or- 
ganizatorică a colectivelor de 

insistat asupra necesității ge
neralizării celor mai bune ini
țiative și acțiuni desfășurate in 
cadrul întrecerii „Tineretul — 
factor activ în îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen" 
cum sînt: concursuri profesio
nale, schimburi de experiență, 
inițiativele „Produsul meu — 
cartea mea de vizită", „Din de
șeuri — repere noi", „Sens in
terzis risipei" etc. S-a vorbit 
de asemenea pe larg despre mo
dul în care consiliile tinerelor 
fete s-au ocupat de educarea 
moral-cetățenească a fetelor, de 
organizarea timpului lor liber și 
educația sanitară. Relevînd ac
țiunile bune inițiate, între care 
ciclul „Tinerii întreabă — juris
tul răspunde", cercurile juridi
ce, popularizarea legislației etc. 
vorbitorii au insistat asupra ne
cesității extinderii și diversifi
cării gamei de acțiuni care să 
contribuie la pregătirea tinere
lor fete pentru muncă, pentru 
viață, pentru căsnicie, formulînd 
în acest sens și unele propuneri.

Mulți vorbitori s-au referit la 
încadrarea socio-profesională a

In cadrul dezbaterilor au fost 
abordate în spirit realist, con
cret, critic și autocritic, sarci
nile Uniunii Tineretului Comu
nist în domeniul activității 
sportive, turistice și ale pregă
tirii tineretului pentru apărarea 
patriei. Delegații și invitații 
s-au referit la modul în care 
trebuie să acționeze și în viitor 
organele și organizațiile U.T.C. 
pentru transpunerea integrală 
în viață a Hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 1973 privind 
dezvoltarea continuă a educa
ției fizice și sportului, a sarci
nilor care revin organizației 
U.T.C. din Mesajul adresat de 
secretarul general al partidului 
Conferinței pe țară a mișcării 
sportive. A fost subliniat rolul 
educației fizice, sportului și tu
rismului, al pregătirii tineretu
lui pentru apărarea patriei în 
formarea pentru muncă și viață 
a tinerei generații, pentru a face 

acestei secțiuni au subliniat ro
lul hotărîtor al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al P.C.R., președintele 
României, la , elaborarea și 
transpunerea în fapt a acestei 
politici, contribuția sa activă la 
promovarea în viața internațio
nală a idealurilor de libertate, 
independență, pace, cooperare și 
progres social.

Dezbaterile au relevat contri
buția proprie pe care și-o aduce 
tînăra noastră generație la reali
zarea politicii externe a Româ
niei socialiste, la așezarea relați
ilor dintre state pe principiile 
independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc, re
nunțării la forță și la amenin
țarea cu forța — pe dreptul im
prescriptibil al popoarelor de 
a-și hotărî de-sine-stătător des
tinele, calea propriei dezvol
tări. Vorbitorii și-au exprimat 
acordul față de activitatea des
fășurată de Uniunea Tineretului 
Comunist pe plan internațional 

uteciști, proces obiectiv impus 
de însăși evoluția întregii socie
tăți.

Terenul principal pe care s-au 
întîlnit cele mai multe înscrieri 
la cuvînt a fost acela al străda
niilor și mai susținute ce vor 
trebui depuse în viitor pentru a 
face din fiecare organizație 
U.T.C. un colectiv de luptă pen
tru educarea comunistă a mem
brilor săi, răspunzînd astfel 
unui alt îndemn adresat de se
cretarul general al partidului, 
în acest sens, a fost insistent 
subliniată necesitatea de a se 
plasa centrul de greutate al ac
tivității în organizațiile U.T.C. 
de lâ nivelul secțiilor, ateliere
lor, brigăzilor, claselor și anilor 
de studii, unde se constată încă 
mari neajunsuri în exercitarea 
unor atribuții politico-educative. 
Una din direcțiile de mare efi
ciență în atingerea acestui scop 
a fost argumentată prin antrena
rea reală a tuturor tinerilor la 
întreaga activitate a organizației 
lor, astfel încît nici un tînăr să 
nu rămînă în afara circuitului 
vieții de organizație și să-și va
lorifice pe deplin aptitudinile și 
spiritul de inițiativă în cadrul 
colectivului de uteciști. întărirea 
spiritului revoluționar, a capaci
tății de acțiune dinamică — s-a 
afirmat pe parcursul dezbateri

tinerelor fete. Apreciind că s-au 
făcut pași însemnați în lărgirea 
nomenclatorului de meserii pen
tru femei, ei au subliniat că 
există încă unele neajunsuri în 
încadrarea și promovarea tinere
lor fete. Este necesar să se acor
de o atenție mai mare orientării 
profesionale, mai cu seamă în 
școlile din mediul rural, să se cu
noască din vreme rețeaua șco
lară și necesarul forței de 
muncă. S-a recomandat ca în 
cadrul Centrului de cercetări 
pentru problemele tineretului să 
se efectueze un studiu privind 
integrarea socio-profesională a 
diferitelor categorii de fete, în 
funcție de pregătirea lor profe
sională. Promovarea fetelor in 
funcții de conducere, recoman^ 
darea lor pentru a urma școli 
de maiștri, ajutori de maiștri, 
ingineri, sublngineri, să fie con
siderate de către organizațiile 
U.T.C. sarcini permanente, la 
rezolvarea cărora să contribuie, 
în primul rînd, conducătorii din 
întreprindere.

In altă ordine de Idei, în sec
țiune a fost abordată problema
tica pregătirii profesionale a 

față tuturor sarcinilor încredin
țate. Dezbaterile au relevat ne
cesitatea de a se acționa cu 
toată hotărîrea pentru continua 
îmbunătățire a activității de 
pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei, în spiritul și 
pe baza aprecierilor și indica
țiilor cuprinse în cuvîntarea se
cretarului general al P.C.R., co
mandantul suprem al Forțelor 
Armate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Participanții la dez^ 
baterile din secțiune și-au ex
primat acordul cu orientările și 
direcțiile cuprinse în Raportul 
C.C. al U.T.C. cu privire la ne
cesitatea sporirii rolului activi
tății de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei, precum 
și a turismului în educarea pa
triotică și internaționalistă a 
generației tinere, în cunoașterea 
tradițiilor glorioase de muncă și 
luptă ale partidului și poporu
lui, ale organizației noastre re- 

în perioada dintre Congresele 
al IX-Iea și al X-lea, și de o- 
rientările pentru viitor cuprinse 
în Raportul Comitetului Central 
al U.T.C. la Congres. în acest 
context, a fost evidențiată ne
cesitatea ca U.T.C. să dezvolte 
în continuare relațiile de prie
tenie și colaborare cu organiza
țiile de tineret din toate țările 
socialiste, raporturile de solida
ritate cu organizațiile de tineret 
ale mișcărilor de eliberare na
țională, din țările în curs de 
dezvoltare și nealiniate, cu or
ganizațiile comuniste, cu toate 
forțele revoluționare, democra
tice și progresiste ale tinerei ge
nerații de pretutindeni. Cu de
osebită claritate a reieșit spri
jinul total de care se bucură 
în rîndul tineretului pdziția 
partidului și statului nostru în 
abordarea principalelor proble
me ale lumii contemporane, ne
cesitatea sporirii contribuției ti
neretului la instaurarea unei 
noi ordini economice și politice 
internaționale, înfăptuirea unui 
sistem de pace, securitate și 

lor — poate fi obținută numai 
prin consolidarea capacității de 
inițiativă proprie, de intervenție 
promptă la cerințele realităților, 
ceea ce impune participarea 
efectivă a fiecărui utecist la 
realizarea unor sarcini concrete. 
Cîștigul obținut în ultima pe
rioadă, prin îmbunătățirea struc
turii organizatorice la sate, tre
buie continuat prin prelungirea 
sa în conținutul muncii, prin 
cultivarea consecventă a ideii 
că ridicarea economico-socială a 
satului reprezintă o problemă vi
tală a tuturor categoriilor de 
tineri.

în directă legătură cu aceste 
obiective complexe, a fost su
pusă dezbaterii și necesitatea 
îmbunătățirii stilului de muncă, 
a formelor și modalităților de 
lucru practicate de organele 
U.T.C. A fost astfel reliefată 
ideea promovării unor cadre 
care să-și facă un adevărat crez 
de muncă din prezența nemijlo
cită, neîntreruptă, în mijlocul 
tinerilor, pentru a cunoaște pro
blemele lor reale și a-i ajuta în 
soluționarea lor, precum și im
perativul unei pregătiri politice 
permanente, pentru ca stilul de 
muncă să constituie o noțiune 
concretă, raportată temeinic la 
cerințele realităților. Așa cum 
pe bună dreptate s-a subliniat în 

tinerelor fete. S-a solicitat Mi
nisterului Muncii, M.E.I., celor
lalte ministere, să se ocupe în
tr-o mai mare măsură de îmbu
nătățirea condițiilor de calificare 
pentru tinerele fete. Ținînd sea
ma de condițiile zonei sau ju
dețului respectiv, să se organi
zeze, în cadrul liceelor serale, 
acolo unde condițiile permit, 
cursuri în schimburi. Probleme
le de viață au constituit, de a- 
semenea, un punct important al 
dezbaterilor. Unele propuneri 
au vizat îmbunătățirea condiți
ilor -în căminele de nefamiliști, 
construirea de cămine pentru 
tinerele familii, îmbunătățirea 
proiectelor tip pentru aceste că
mine ș.a. în ceea ce privește 
viața spirituală, vorbitorii au 
propus inițierea unui ciclu de 
educație artistică complexă, se
lecționarea mai atentă a celor 
ce realizează programe artistice 
pentru tinerele fete, construcția 
mai multor cluburi și case ale 
tineretului, săli pentru distracții, 
lărgirea bazei materiale a aces
tora etc. în cadrul secțiunii „Ac
tivitatea în rîndul tinerelor fete" 
s-a acordat o atenție deosebită 
pregătirii tinerelor pentru vii
toarea lor calitate de soție și 
mamă. S-a evidențiat necesita
tea unui plan comun de măsuri, 
elaborat cu participarea tuturor 
factorilor educaționali, care să 
asigure îmbunătățirea activită
ții de educare sanitară a tine
retului, în general, și a tinere
lor fete, în special.

voluționare, în cultivarea la toți 
tinerii a înaltului sentiment al 
dragostei de patrie, a hotărîrii 
de a apăra, cu orice sacrificiu, 
cuceririle revoluționare ale po
porului, independența, suvera
nitatea și integritatea Republi
cii Socialiste România.

Pentru ca activitatea de pre
gătire a tineretului pentru a- 
părarea patriei să-și îmbogă
țească permanent conținutul 
instructiv-educativ este nece
sar — au precizat vorbitorii — 
să se acționeze mai hotărît în 
vederea însușirii de către toate 
categoriile de tineri a deprin
derilor de specialitate, să se 
pună un mai mare accent ț <? 
întărirea disciplinei, pe sporirea 
gradului de atractivitate și largă 
utilitate practică a programelor 
de instruire. în acest sens, s-au 
făcut numeroase propuneri vi
zînd extinderea și diversifica
rea formelor simple, accesibile, 
de practicare a exercițiilor fizi
ce în aer liber și la locul de 
muncă, a drumețiilor și turis
mului, îmbunătățirea. conținutu
lui instructiv-educativ al tu
turor categoriilor de acțiuni în
treprinse, mai buna dotare a 
agențiilor județene B.T.T. cu 
mijloace de transport și baze 
proprii, activizare^ cercurilor 
turistice din întreprinderi și 
școli, din instituții și localități
le rurale.

cooperare în Europa, soluțio
narea conflictelor pe cale paș
nică, realizarea dezarmării ge
nerale, și în primul rind a celei 
nucleare, lichidarea subdezvol
tării, democratizarea relațiilor 
internaționale. Relevînd impe
rativul creșterii rolului O.N.U. 
în viața internațională, vorbito
rii s-au pronunțat, totodată, 
pentru sporirea preocupărilor 
Națiunilor Unite față de pro
blematica tinerei generații.

în cadrul dezbaterilor au fost 
avansate o serie de sugestii și 
propuneri referitoare la îmbu
nătățirea în continuare a acti
vității internaționale a U.T.C., 
care au fost înaintate Prezidiu
lui Congresului.

Dezbaterile au reliefat voința 
tineretului român de a milita în 
continuare pentru realizarea u- 
nității și solidarității interna
ționale a tinerei generații în 
lupta împotriva politicii de do
minație imperialistă și colo
nialistă, pentru eliminarea 
cărei inegalități și inep.v,,^, 
pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă. U.T.C. va dezvolta și 
pe viitor colaborarea cu organi
zațiile de tineret de pretutin
deni, în lupta împotriva impe
rialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, a rasismului 
și practicilor rasiste și de 
apartheid, pentru pace, Inde
pendență, democrație și progres, 
pentru făurirea dnei lumi mai 
drepte și mai bune.

discuții, cele mai bune măsuri șl 
hotărîri pot fi adoptate numai 
pe baza unei cunoașteri în pro
funzime a realității, a preocupă
rilor specifice fiecărui colectiv 
de uteciști, ceea ce demonstrea
ză grăitor rolul determinant al 
activului obștesc, necesitatea an
trenării unui mare număr de 
tineri direct legați de produc
ție în procesul elaborării și sta
bilirii tuturor măsurilor. în ace
lași timp, se impune în egală 
măsură o muncă riguros orga
nizată pentru transpunerea în 
practică a hotărîrilor adoptate, 
deoarece multe neajunsuri apar 
în stilul de muncă tocmai din 
cauza inconsecvenței în urmări
rea îndeplinirii lor.

Un capitol distinct pe ordinea 
de zi l-au constituit propunerile 
făcute pentru completarea statu
tului U.T.C. cu scopul ca legea 
de bază a organizației de tineret 
să reflecte mutațiile intervenite 
în viața social-politică a țării și 
cerințele de perspectivă ale dez
voltării societății. Numeroasele 
intervenții la cuvînt au dovedit, 
în propuneri judicios formulate, 
un interes real și o dorință una
nimă de a îmbogăți prevederile 
statutului în lumina acestor exi
gențe și a rolului însemnat pe 
care tînăra generație este che
mată să-1 îndeplinească -n vi
itor. Ele sînt de natură să con
tribuie, alături de celelalte pro
bleme dezbătute în cadrul sec
țiunii, la adîncirea procesului de 
perfecționare a muncii educative 
desfășurate în rîndurile tinere
tului, la ridicarea întregii vieți 
de organizație pe o treaptă su
perioară, pe care o reclamă în
seși cotele valorice atinse pînă ia 
prezent.
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Mesaje ale solidarității internaționaliste adresate Congresului al X-lea al U.T.C.
TINERETUL ORGANIZAȚIEI POPORULUI 

DIN AFRICA DE SUD-VEST (S.W.A.P.O.) 
— NAMIBIA

Adresînd mulțumiri călduroa
se pentru invitația de a parti
cipa la Congres mesajul expri
mă recunoștință pentru solida
ritatea tineretului român cu 
lupta tineretului S.W.A.P.O. și 
arata în continuare : Tineretul 
namibian este angajat direct 
într-o luptă armată împotriva 
exploatării coloniale, capitalis
te și imperialiste care, în țara 
noastră, se materializează sub 
formele rasismului, fascismului 
și colonialismului. Sîntem hotă- 
rîți să purtăm această luptă 
pînă la .victoria finală. Lupta 
noastră va fi cu adevărat vic
torioasă numai dacă vom co
opera cu tineretul progresist, 
așa cum este cel din țara dum
neavoastră și din celelalte țări 
socialiste.

Țara mea. Namibia, se află

sub ocupația militară a regimu
lui din Africa de Sud. Noi, in 
Namibia, sîntem convinși că, 
uniți cu celelalte popoare opri
mate ale Africii australe, vom 
dobîndi victoria împotriva co
lonialismului, fascismului și ra
sismului.

Tineretul Namibiei luptă nu 
numai pentru independența po
litică a țării noastre, dar și 
pentru eliberarea economică to
tală a țării noastre, pentru cre
area unei societăți drepte, înte
meiate pe principii democratice.

Exprimînd convingerea că so
lidaritatea exprimată de tinere
tul României va întări lupta 
noastră comună pentru înfrin- 
gerea dușmanului comun. în în
cheierea mesajului se adresează 
urări de succes deplin lucrărilor 
Congresului U.T.C.

TINERII SOCIALIȘTI
în mesajul lor. tinerii socialiști 

din cadrul Partidului Social-De
mocrat din Republica Federală 
Germania mulțumesc pentru in
vitația de a asista la Congres, 
subliniind că. în continuarea pro
cesului de destindere pe conti
nentul european, în direcția in
staurării păcii, securității și co
laborării, este important de a 
conlucra mai departe, consecvent

DIN R. F. GERMANIA
și activ, pe baza rezultatelor 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa. Acest lucru 
este valabil îndeosebi pentru 
statele europene cu sisteme so
ciale diferite.

In încheiere, tinerii socialiști 
doresc succes lucrărilor Congre
sului și își exprimă speranța de 
a colabora bine în continuare cu 
U.T.C.

LIGA TINERETULUI SOCIAL-DEMOCRAT 
DIN FINLANDA

MIȘCAREA TINERETULUI 
DEMOCRAT-CREȘTIN DIN ITALIA

TINERETUL MUNCITOR SOCIALIST 
GERMAN DIN R. F. GERMANIA

Tn numele Prezidiului Fede
ral și al tuturor membrilor Ti
neretului Muncitor Socialist 
German mesajul transmite Con
gresului U.T.C. cel mai cordial 
salut de luptă și urări de noi 
succese în dezvoltarea socialis
mului în România. Vă felicităm 
pentru succesele poporului dum
neavoastră sub conducerea Par
tidului Comunist Român și cu 
contribuția deosebită a Uniunii 
Tineretului Comunist.

încheierea Conferinței euro
pene pentru securitate și coo
perare de la Helsinki, semna
rea documentelor finale asupra 
principiilor colaborării și des

tinderii în Europa confirmă șl 
dorința de ani de zile a tinere
tului iubitor de pace din Eu
ropa.

După ce abordează o suită de 
probleme interne și internațio
nale, mesajul arată în încheiere 
că tineretul din țările socialiste 
poate privi, cu mîndrie spre vi
itor avînd perspective favorabi
le. Congresul dumneavoastră a- 
duce o mărturie impresionantă 
în acest sens. De aceea dorim 
să ne exprimăm bucuria de a 
fi putut dezvolta relații bune 
între organizațiile noastre — 
U.T.C. și S.A.D.J.

UNIUNEA TINERETULUI COMUNIST 
DIN DANEMARCA

Uniunea Tineretului Comunist 
din Danemarca (D.K.U.), se a- 
’-ată în mesaj, salută cel de al 
-i-lea Congres al U.T.C. Noi 
apreciem activitatea dumnea
voastră consecventă pentru pace 
și prietenie între toți tinerii 
lumii și sperăm că acest Con
gres va marca un nou avînt în 
această direcție. în continuare, 
după ce înfățișează aspirațiile 
de pace și progres ale tinerilor 
danezi, mesajul prezintă situa
ția tineretului din Danemarca, 
țară în care se face deosebit de 
puternic resimțită criza lumii 
capitaliste. In aceste condiții 
Tineretul Comunist din Dane
marca, la cel de-al 31-lea Con
gres al său, ținut în luna mai 
a acestui an, a discutat și for
mulat programul de luptă unită 
împotriva . politicii reacționare, 
pentru dreptul tuturor tinerilor

de a avea locuri de muncă și de 
a studia în condiții economice 
și sociale adecvate.

Prima condiție pentru reali
zarea acestei politici ndi în Da
nemarca, se spune în mesaj, 
este ieșirea Danemarcei din 
NATO și din Comunitatea eco
nomică Europeană. Faptul că 
facem parte din aceste organi
zații limitează propria noastră 
suveranitate.

Ieșind din NATO și C.E.E., 
Danemarca poate contribui la 
desființarea blocurilor econo
mice și militare și ajută forțe
le progresiste și iubitoare de 
pace din Europa.

In încheiere, în mesaj se ara
tă : Salutăm tineretul român, 
U.T.C., care luptă consecvent 
pentru pace, democrație și so
cialism.

ORGANIZAȚIA NAȚIONALĂ 
A TINERETULUI DIN TURCIA

Tn primul rînd — menționează 
mesajul Organizației Naționale 
a Tineretului din Turcia — do
rim să mulțumim Uniunii Ti
neretului- Comunist pentru 
această excelentă organizare și 
pentru invitația de a participa 
Ia Congres. Aducem salutul ti
neretului turc și exprimăm do
rințele acestuia de pace adre
sate tuturor delegațiilor de ti
neret.

Credem că toți tinerii din lu

me care luptă împotriva impe
rialismului și fascismului tre
buie să conlucreze într-o strînsă 
colaborare internațională. Ti
nerii din toate țările trebuie să 
muncească pentru propriile lor 
popoare și trebuie să împartă cu 
ele necazurile și suferințele. 
Suveranitatea poporului este o 
necesitate vitală —încheie me
sajul organizației de tineret din 
Turcia.

TINERETUL MIȘCĂRII DE ACȚIUNE 
POPULARĂ UNITARĂ DIN CHILE

Tn numele Tineretului 
M.A.P.U. din Chile și din 
afara țării aducem salutul nos
tru cordial Congresului al X-lea 
al U.T.C. si mulțumirile noastre 
pentru posibilitatea pe care 
ne-ați oferit-o de a participa 
la un eveniment atît de im- 
pr ant pentru tineretul acestui

în mesaj se arată în conti
nuare că Chile trăiește momen
te de luptă și de grele bătălii, 
împotriva fascismului, a repre
siunilor fizice, economice și 
morale — cele mai crunte pe 
care le-a cunoscut continentul 
latino-american.

Poporul chilian rezistă eroic 
represiunii, organizațiile sale 
politice se reorganizează, iar in 
lupta împotriva dictaturii iau 
ființă și se înmulțesc noile for
me organizatorice de bază. în 
prezent, se spune în mesaj, 
căutăm să promovăm o politică 
de alianțe ample, sub conduce
rea clasei muncitoare. Este vor
ba de alianța antifascistă care 
să ofere o alternativă populară 
și revoluționară pentru Chile.

în încheierea mesajului se 
exprimă urarea ca cel de al 
X-lea Congres al U.T.C. să mar
cheze noi succese în lupta pen
tru construirea societății socia
liste multilateral dezvoltate.

LIGA TINERETULUI TANU — 
ASP DIN TANZANIA

Transmitînd cel mai cald și 
frățesc salut și cele mai bune u- 
rări pentru succesul Congresului, 
mesajul relevă prietenia care e- 
xistă între țările noastre și în 
mod special între partidele noas
tre. T.A.N.U. — A.S.P. pe de o 
parte, și Partidul Comunist Ro
mân pe de alta, care este foarte 
puternică. Aceasta se datorește 
faptului că problemele care ne 
unesc sînt fundamentale. Ambe
le noastre țări sînt angajate în 
construirea socialismului .în con
dițiile istorice și geografice spe
cifice. Noi, tinerii din Tanzania, 
cunoaștem marile realizări obți- 
nute de poporul dumneavoastră 
sub conducerea competentă a to
varășului Nicolae Ceaușescu. 
Marile progrese pe care le-ați

făcut în construirea unei indus
trii avansate, a unei agriculturi 
moderne. înflorirea științei și 
culturii într-o perioadă de timp 
atît de scurtă reprezintă un in
diciu clar că drumul pe care 
l-ați ales este cel just. Realiză
rile obținute în țara dumnea
voastră, la care au adus o con
tribuție importantă tinerii prin 
spiritul lor de muncă dîrză. sînt 
pentru noi o altă dovadă că po
litica dumneavoastră. privind 
formarea și educarea tineretului 
este justă. Sperăm deci sincer 
că din dezbaterile acestui Con
gres vor rezulta strategii și mai 
grăitoare de transpunere în via
tă a politicii partidului și se vor 
face progrese și mai mari în pe
rioada ce va veni.

TINERETUL PARTIDULUI POPORULUI 
DIN PANAMA

Salutînd eu căldură cel de-al 
X-lea Congres al U.T.C., tinere
tul comunist al Partidului Po
porului din Panama exprimă în 
mesajul său convingerea că a- 
cesta reprezintă un eveniment 
imnortant în lupta poporului ro
mân si a tineretului său pentru 
desăvîrșirea socialismului în 
România și dezvoltarea ulterioa
ră a condițiilor materiale pen
tru construirea societății comu
niste. Referindu-se la situația 
din Panama, mesajul arată că a- 
ceastă țară parcurge în prezent 
un proces revoluționar care a 
deschis posibilități reale de îna
intare pe calea eliberării națio
nale. Preluarea puterii de către 
militari și aprofundarea proce
sului revoluționar au deschis

drumul către o revoluție demo
cratică. populară și antiimperia- 
listă. O dovadă în acest sens o 
constituie angajarea luptei di
recte pentru eliminarea prezen
ței imperialiste pe teritoriul țării 
și pentru suveranitatea comple
tă asupra zonei Canalului Pa
nama.

Subliniem admirația noastră 
față de progresele și succesele 
poporului român și ale tinere
tului său în construcția socialis
mului. se arată în încheierea me
sajului, sîntem hotărîți să lup
tăm pentru coeziunea întregii 
mișcări revoluționare internațio
nale, pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului și internațio
nalismului proletar.

ORGANIZAȚIA TINERETULUI PROGRESIST 
DIN GUYANA

Dorim să transmitem din par
tea Comitetului Central al Or
ganizației Tineretului Progresist 
din Guyana cele mai calde sa
lutări și felicitări cu ocazia celui 
de-al X-lea Congres al U.T.C. 
se spune în mesaj. Dorim, de a- 
semenea, să vă exprimăm pro
funda recunoștință pentru ama
bila invitație de a participa la 
Congresul dumneavoastră și spe
răm că prezența noastră va con
tribui la adîncirea și întărirea 
legăturilor frățești care ne unesc

în lupta comună pentru pace, 
progres și socialism.

Remarcăm cu satisfacție că cel 
de-al X-lea Congres al U.T.C. 
are loc într-o etapă în care po
porul român, tineretul și stu
denții tării dumneavoastră ra
portează însemnate succese.

Organizația Tineretului Pro
gresist din Guyana urează Uni
unii Tineretului Comunist. între
gului tineret din România noi 
victorii în lupta pentru cauza 
comunismului.

Uniunea Centrală a Ligii Tine
retului Social-Democrat din Fin
landa transmite cu plăcere un 
salut cald și frățesc Uniunii Ti
neretului Comunist din România 
cu prilejul Congresului său. Rela
țiile dintre tinerii socialiști fin
landezi și tinerii comuniști ro
mâni sînt de mulți ani calde și 
apropiate. De aceea sîntem cu 
adevărat recunoscători pentru 
prilejul de a participa la Con
gresul dumneavoastră. Sîntem 
siguri, de asemenea, că relațiile 
noastre bilaterale se vor dezvol
ta în viitor, dobîndind noi forme.

Lumea de astăzi, problemele 
cu care ea este confruntată ne
cesită din plin cooperarea sin
ceră dintre diferitele țări și or
ganizații. în această acțiune coo
perarea dintre socialiști și comu
niști este esențială.

Apreciind că Actul final adop
tat de reuniunea la nivel înalt 
a Conferinței pentru securitate

și cooperare în Europa consti
tuie, în fapt, un punct de por
nire. în mesaj se subliniază ne
cesitatea realizării în viață a ce
lor convenite la Helsinki, a întă
ririi eforturilor pentru a se a- 
junge la măsuri concrete de 
dezarmare. Aceasta s-a expri
mat foarte clar, se arată în me
saj. în excelentul discurs al pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
rostit la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa.

Mesajul subliniază satisfacția 
S.N.K. pentru faptul că Uniu
nea Tineretului Comunist din 
România a stabilit legături cu 
tinerii socialiști din Finlanda și 
exprimă aprecierea de care se 
bucură în Finlanda politica ex
ternă independentă a României, 
rolul ei activ și eforturile neo
bosite pentru pace și securitate, 
împotriva imperialismului și 
înapoierii.

Momentul desfășurării lucrări
lor celui de al X-lea Congres al 
vostru — se arată în mesaj —, 
ne găsește foarte aproape de voi 
ca interpreți ai aspirațiilor tine
retului care, dincolo de orienta
rea politică, se întîlnește în idea
lurile de libertate și pace, în dez
voltarea unei democrații care să 
tindă la crearea unor legături 
mai puternice între tinerii țări
lor europene. Evidențiindu-se

interesul manifestat față de 
România, țară atît de apropiată 
prin limbă, prin cultură și prin 
lupta antifascistă pe care amîn- 
două popoarele noastre au pur
tat-o și au cîștigat-o, în mesaj 
se transmit urări de succes lu
crărilor Congresului, se exprimă 
convingerea unei tot mai strînse 
colaborări între organizațiile 
noastre.

TINERETUL SOCIALIST GERMAN 
„ȘOIMII" DIN R. F. GERMANIA

Consiliul Federal al Tineretu
lui , Socialist German — „Die 
Falken" transmite participanților 
la Congresul Uniunii Tineretului 
Comunist din România un salut 
de solidaritate, se arată in mesaj.

Relevîndu-se că relațiile din
tre organizațiile noastre s-au

dezvoltat îmbucurător în ultimul 
timp, se exprimă în continuare 
convingerea că aceste legături 
vor cunoaște și în viitor o dez
voltare ascendentă. In încheiere, 
se urează deplin succes lucrări
lor Congresului.

LIGA DE TINERET A PARTIDULUI 
LIBERTĂȚII DIN SRI LANKA

UNIUNEA TINERETULUI COMUNIST 
DIN URUGUAY

TÎNĂRA UNIUNE DIN R. F. GERMANIA

Cu cordialitate Liga de Tineret 
a Partidului Libertății din Sri 
Lanka transmite cel mai cald 
salut celui de al X-lea Congres 
al Uniunii Tineretului Comunist 
din România.

Liga de Tineret a Partidului 
Libertății, care reprezintă o 
mare forță a tineretului progre
sist antiimperialist din Sri Lan
ka, transmite salutul său profund 
respectuos Președintelui Nicolae 
Ceaușescu, a cărui conducere di
namică în călăuzirea destinului 
României socialiste a servit și 
servește drept sursă de inspira
ție tineretului român. In mesaj 
se exprimă, de asemenea, înalta 
admirație pentru rolul jucat de 
Uniunea Tineretului Comunist

din România ca organizator re
voluționar al tineretului român, 
pentru poziția sa prestigioasă în 
cadrul mișcării internaționale de 
tineret.

Sînt înfățișate preocupările ti
neretului Partidului Libertății, 
care, sub conducerea primului 
ministru, doamna Sirimavo Ban- 
daranaike, luptă pentru lichida
rea vestigiilor colonialismului, 
construirea unei țări indepen
dente, promovarea unei politiei 
externe de nealiniere.

Transmitem cu sinceritate cal
da noastră prietenie tineretului 
din România și dorim să mer
geți neîntrerupt spre victorii tot 
mai mari în viitor — subliniază 
în încheiere mesajul.

Mulțumim Uniunii Tineretului 
Comunist și, prin intermediul 
său, poporului și tineretului ro
mân pentru invitația de a parti
cipa la acest congres, care va 
constitui un aport important la 
dezvoltarea și înaintarea Româ
niei pe drumul construcției so
cialiste, se spune în mesajul 
U.T.C. din Uruguay.

Referindu-se ia lupta forțelor 
progresiste și revoluționare din 
Uruguay, pentru o societate de
mocratică. în cadrul căreia un 
rol important îi revine tineretu

lui. organizațiilor sale, mesajul 
subliniază în încheiere : în a- 
cest moment acționăm pentru 
făurirea unui larg front antidic- 
tatorial. care să grupeze în sînul 
său toate .organizațiile și persoa
nele care se pronunță și luptă 
pentru transformări pozitive, ra
dicale în țara noastră. Unul din 
obiectivele actuale este elibe
rarea deținuților politici. In a- 
cest sens, solicităm întărirea so
lidarității internaționale cu po
porul și tineretul Uruguayan.

Cu ocazia celui de al X-lea 
Congres Național al organizației 
voastre vă urăm mult succes și 
dezbateri fructuoase, se arată în 
mesajul transmis de „Junge 
Union", exprimîndu-se convin
gerea că Congresul Uniunii Ti
neretului Comunist din România.

va contribui la înțelegerea și pa
cea între toate popoarele. Ne 
bucură dialogul purtat cu repre
zentanții organizației voastre, se 
spune în continuarea mesajului 
— afirmîndu-se dorința de a se 
acționa în comun pentru secu
ritate și cooperare în Europa.

TINERETUL SOCIALIST DIN CIPRU

UNIUNEA TINERETULUI DEMOCRAT
DIN

Exprimînd în numele Uniunii 
Tineretului Democrat din Liban, 
sincere urări de succes Con
gresului U.T.C., Congres me
nit. să joace un rol foar
te important în viața tineretu
lui din România, mesajul sub
liniază legătura frățească între 
cele două organizații, însemnăta
tea acestui Congres pentru afir
marea participării active a tine
retului român la traducerea în 
v'iață a hotărîrilor Congresului 
al XI-lea al Partidului Comunist 
Român.

în continuare, în mesaj este 
evocată criza politică din Liban

LIBAN
care amenință independența și 
unitatea țării. Putgm afirma, se 
arată în mesaj, că planurile im
perialiste și reacționare nu vor 
reuși, și aceasta pentru că voin
ța poporului nostru, forța Fron
tului nostru progresist în alian
ță cu rezistența palestiniană, ca 
și ajutorul și sprijinul acordate 
de forțele revoluționare din lu
mea întreagă, ne vor îngădui să 
facem față acestor planuri. In 
încheierea mesajului, se expri
mă urările cele mai sincbre de 
succes adresate celui de al X-lea 
Congres al U.T.C.

TINERETUL CONSILIULUI NATIONAL 
AFRICAN — ZIMBABWE

Adresînd un salut cald tinere
tului român, în mesaj se arată ! 
Tineretul din România înscrie 
pagini glorioase în istoria dez
voltării României. Sub condu
cerea Partidului Comunist Ro
mân, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tineretul și-a 
adus o contribuție deosebit de 
însemnată la dezvoltarea Româ
niei dintr-o țară înapoiată din 
punct de vedere economic, în- 
tr-un stat socialist înfloritor în 
toate sferele vieții sociale.

Mesajul subliniază că tinere
tul român, însuflețit de patrio
tism și internaționalism socia
list, își afirmă solidaritatea cu 
tineretul luptător de pretutin
deni.

In momentul în care revolu
ția poporului Zimbabwe străba

te o etapă dificilă și complexă, 
se spune în mesaj, apelăm Ia 
tineretul din România, la întreg 
tineretul progresist din lume 
să-și sporească vigilența și să 
susțină interesele poporului 
nostru. Luptăm pentru a garan
ta întregului nostru popor inde
pendența națională și un pro
gres economic veritabil.

In încheierea mesajului se a- 
dresează tineretului din Româ
nia urări de succese în îndepli
nirea sarcinilor cuprinse în Pro
gramul Partidului Comunist Ro
mân elaborat la cel de al XI-lea 
Congres ‘al P.C.R., pentru înain
tarea României spre un viitor 
comunist, sub conducerea Par
tidului Comunist Român și a 
secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

MIȘCAREA DE TINERET 
DIN REPUBLICA AFRICA CENTRALĂ

Prezența noastră Ia Congresul 
U.T.C. relevă în mod evident 
voința fermă a tineretului din 
Republica Africa Centrală de a 
dezvolta și consolida și mai mult 
excelentele relații care există 
în mod atît de fericit între or
ganizațiile de tineret din țările 
noastre. Adresăm urările noas
tre de succes lucrărilor Con
gresului Uniunii Tineretului Co

munist ca și Conferinței Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comu
niști din România — subliniază 
mesajul.

Tineretul centrafrican a apre
ciat întotdeauna căldura ospi
talității tineretului comunist ro
mân și eforturile pe care aces
ta Ie desfășoară participînd la 
dezvoltarea țării sale.

LIGA TINERETULUI COMUNIST 
DIN CANADA

In numele Ligii Tineretului 
Comunist și al tuturor tinerilor 
progresiști din Canada, în me
saj sînt transmise cele mai căl
duroase salutări frățești și este 
exprimată recunoștința pentru 
invitația de a asista la Congre
sul al X-lea al U.T.C.

Totodată, sînt adresate since
re salutări tuturor reprezentan
ților tineretului, muncitori, stu- 
denți și țărani, care participă la 
această întîlnire. Realizările u-

riașe ale poporului român sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român — se arată în mesaj — 
sînt o confirmare reală și eloc
ventă a încrederii noastre în 
progresul și stabilitatea siste
mului socialist.

Referindu-se la o serie de as
pecte politice și economice ale 
situației din Canada, mesajul 
prezintă totodată activitatea 
Ligii Tineretului Comunist in 
rîndul tinerilor, acțiunile orga
nizate la scară națională.

TINERETUL SOCIALIST DIN AUSTRIA
Mulțumind pentru invitația de 

a participa la cel de-al X-lea 
Congres al Uniunii Tineretului 
Comunist din Republica Socia
listă România, mesajul aduce 
salutul cordial, de prietenie al 
Tineretului Socialist din Austria.

Sîntem siguri — se subliniază 
printre altele — că acest con
gres este de o mare importanță

pentru dezvoltarea pe mai de
parte a activității U.T.C. și că 
dezbaterile ce au loc cu acest 
prilej vor fi încununate de suc
ces. Urăm ca lucrările Congresu
lui să se încheie cu hotărîri care 
să concure la extinderea în con
tinuare a colaborării, a relații
lor prietenești dintre țările noas
tre și dintre organizațiile noas
tre de tineret.

CONSILIUL TINERILOR 
LIDERI POLITICI DIN S.U.A.

Consiliul Tinerilor Lideri 
Politici — se arată în me
saj — este bucuros să adre
seze felicitări Uniunii Tineretu
lui Comunist și Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști din 
România cu ocazia celui de-al 
X-lea Congres și celei de-a X-a 
Conferințe.

într-o lume aflată în continuă 
schimbare, tineretul de pretutin
deni trebuie să fie receptiv la 
noile tendințe și idei, de care în 
ultimă instanță va beneficia în
treaga omenire. Mesajul subli

niază condițiile climatului in
ternațional nou în care politica 
de destindere și cooperare pune 
în fața tineretului dezideratul de 
a explora noi căi pentru înfăp
tuirea unei păci durabile.

Consiliul American al Tineri
lor Lideri Politici este bucuros, 
se arată în mesaj, să participe 
împreună cu Uniunea Tineretu
lui Comunist din România la 
eforturile pentru realizarea unei 
mai bune înțelegeri internațio
nale.

TINERETUL SOCIALIST DIN ELVEȚIA
După ce se transmite salutul 

prietenesc precum și urările sin
cere ale Tineretului Socialist din 
Elveția pentru deplina reușită a 
Congresului U.T.C., în mesaj se 
fac referiri la relațiile dintre ti
nerii comuniști și tinerii socia
liști, relevîndu-se faptul că 
punctele care îi unesc sînt mai 
importante decît ceea ce îi 
separă.

Pe plan internațional, noi, ti

nerii socialiști elvețieni, căutăm 
și vom căuta în mod constant să 
strîngem legăturile cu organi
zațiile atît naționale cît și in
ternaționale cu care avem afi
nități. Sîntem într-adevăr con
vinși că avem mult de învățat 
unii de la alții pentru a ne îm
bogăți reciproc cunoștințele.

Mesajul se încheie reînhoind 
urările pentru deplinul succes al 
lucrărilor Congresului U.T.C.

Cu ocazia celui de al X-lea 
Congres al Uniunii Tineretului 
Comunist din România folosim 
prilejul de a saluta poporul ro
mân, dorindu-i succes în efortul 
său continuu îndreptat spre con
strucția socialismului — se ara
tă în mesaj. Succesele obținute 
de România socialistă sînt admi
rate de oamenii progresiști din 
lumea întreagă și constituie pre
mise sigure pentru noi și noi 
succese în dezvoltarea viitoare

a României. Evidențiindu-se că 
tineretul socialist din Cipru 
(E.D.E.N.) este recunoscător po
porului român pentru sprijinul 
dat cauzei poporului cipriot, în 
încheierea mesajului se spune: 
Dorim succes deplin Congresu
lui dv. și sîntem încredințați că 
el va contribui la întărirea le
găturilor de prietenie și solida
ritate internațională a clasei 
muncitoare, pentru libertate și 
socialism.

LIGA TINERETULUI SOCIALIST 
DIN JAPONIA

UNIUNEA DE TINERET A PARTIDULUI 
DE CENTRU DIN FINLANDA

Mesajul exprimă un cald salut 
adresat Congresului al X-lea al 
U.T.C. și urări prietenești de noi 
succese întregului tineret român. 
Subliniind că în cadrul cursului 
spre destindere care se face sim
țit pe plan internațional. Europa 
trăiește o perioadă caracterizată 
de eforturi pentru consolidarea 
păcii, pentru prietenie și colabo
rare între națiuni, mesajul evi
dențiază ca eveniment de cea 
mai mare importanță Conferința 
general-europeană, semnarea

Actului final cu prilejul reuniu
nii de la Helsinki.

în continuare sînt relevate co
ordonatele principale ale politi
cii externe finlandeze, arătînd că 
tineretul Finlandei sprijină, prin 
diferite acțiuni, promovarea 
prieteniei, a înțelegerii și coope
rării pe continent și în întreaga 
lume.

în încheiere, mesajul exprimă 
dorința ca legăturile dintre 
U.T.C. șl N.K.L., dintre toți ti
nerii, dintre cele două țări să se 
adîncească continuu.

In mesajul Ligii Tineretului 
Socialist- din Japonia se arată; 
Vă felicităm din inimă cu oca
zia celui de-al X-lea Congres al 
U.T.C. și vă dorim mult succes 
în desfășurarea acestui impor
tant eveniment în viața tinere
tului român. Dorim, de aseme
nea, adîncirea relațiilor dintre

cele două organizații în scopul 
solidarității antiimperialiste, a 
prieteniei. în încheiere, mesajul 
adresează întregului tineret al 
României socialiste salutările 
membrilor Ligii Tineretului So
cialist din Japonia, ale tinerilor 
japonezi.

TINERETUL POPULAR DIN IRAN

CONSILIUL POLITIC AL TINERETULUI 
DIN OLANDA

Adresîndu-se un călduros sa
lut participanților la cel de-al 
X-lea Congres al Uniunii Tine
retului Comunist. în mesaj se 
exprimă convingerea că această 
importantă manifestare va fi în

cununată de un deplin succes șî 
va aduce o contribuție valoroasă 
la cauza colaborării pe mai de
parte între țările și organizațiile 
noastre.

CONSILIUL NATIONAL AL TINERETULUI 
DIN SUEDIA

în mesajul Consiliului Națio
nal al Tineretului din Suedia, 
adresat Congresului Uniunii Ti
neretului Comunist se exprimă

dorința strîngerii relațiilor între 
cele două organizații odată cu 
cele mai bune urări de succes 
deplin Congresului U.T.C.

UNIUNEA TINERETULUI 
SOCIAL-DEMOCRAT DIN SUEDIA

Tineretul Popular din Iran 
adresează un salut călduros ce
lui de al X-lea Congres al Uniu
nii Tineretului Comunist și sub
liniază in mesajul său că acest 
eveniment are o deosebită im
portantă In viata și activitatea

TINERETUL
AL MIȘCĂRII 

A POPORULUI
Tineretul Socialist al Mișcă

rii Electorale a Poporului 
M.E.P. din Venezuela — se spu
ne în mesaj — transmite un sa
lut frățesc Uniunii Tineretului 
Comunist din România, cu oca
zia celui de al X-lea Congres și 
urează mult succes lucrărilor 
acestuia, spre binele Republicii 
Socialiste România, al cauzei so
cialismului, solidarității și prie
teniei dintre popoarele lumii.

Tineretul socialist al M.E.P.

tinerei generații din România 
socialistă.

în încheiere, din partea Tine
retului Popular din Iran se urea
ză succes deplin Congresului 
al X-lea al Uniunii Tineretului 
Comunist din România.

SOCIALIST 
ELECTORALE 

DIN VENEZUELA
din Venezuela își exprimă, ală
turi de tovarășii din Uniunea Ti
neretului Comunist din Româ
nia, încrederea în viitorul pașnic 
al omenirii, edificat în condiții
le proprii fiecărei națiuni. Ne 
afirmăm hotărîrea de a lupta 
împotriva imperialismului, în 
strînsă solidaritate cu oamenii 
muncii și popoarele oprimate de 
pe întreg pămîntul — se arată, 
în încheiere, în mesajul tinere
tului socialist al M.E.P.

ADUNAREA MONDIALĂ A TINERETULUI
In mesajul Uniunii Tineretului 

Social-Democrat din Suedia se 
urează Congresului U.T.C.

succes deplin și se exprimă con
vingerea că activitatea U.T.C. 
va fi și în viitor rodnică.

CONSILIUL NAȚIONAL AL TINERETULUI 
DIN GHANA

Salutînd, în numele tineretului 
din Ghana, tineretul din Româ
nia, cu ocazia Congresului al 
X-lea al U.T.C. și a Conferinței 
U.A.S.C.R.. în mesajul Consiliu
lui Național al Tineretului din 
Ghana se exprimă convingerea 
că trainicile legături de solidari
tate și prietenie dintre țările 
noastre vor fi continuu consoli
date. Tineretul din Ghana a luat 
drept pildă curajul, dîrzenia și 
spiritul neînfricat care caracte
rizează tineretul dip România. 
Relevind participarea activă a 
tineretului la eliberarea Ghanei

și a întregului continent african, 
în lupta pentru lichidarea ex
ploatării străine, eliminarea in
justiției sociale și a jafului eco
nomic, în mesaj se subliniază că 
patriotismul de care a dat dova
dă tineretul a contribuit în mare 
măsură la emanciparea conti
nentului african.

Este deosebit de îmbucurător 
faptul că tineretul din Ghana și 
România au aceleași idealuri — 
o lume a înțelegerii mutuale, a 
păcii și prieteniei, se spune In 
încheierea mesajului.

Cu ocazia Congresului al 
X-lea al U.T.C., Adunarea 
Mondială a Tineretului, se a- 
rată în mesaj, are plăcerea să 
vă transmită cele mai calde sa
lutări, adresînd prietenilor ro
mâni, membrilor organizației 
dv., cele mai bune urări de 
prosperitate, realizarea obiecti
velor de pace și înțelegere in
ternațională.

Ne exprimăm speranța în 
dezvoltarea cooperării între 
organizațiile noastre, ceea ce va 
permite organizațiilor afiliate 
Adunării Mondiale a Tineretu
lui să cunoască mai bine reali
zările poporului român, sub 
conducerea înțeleaptă a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu.

UNIUNEA INTERNAȚIONALĂ
A TINERILOR DEMOCRAT-CREȘTINI

FRONTUL TINERETULUI AUTONOMIST 
DIN REUNION

Frontul Tineretului Autono
mist din- Reunion (F.J.A.R.) sa
lută călduros Congresul Uniunii 
Tineretului Comunist din Româ
nia — se arată în mesaj. Tinere
tul din Insula Reunion știe că 
acest congres are o mare impor
tanță în viața tineretului și a po
porului român, în acțiunea lor, 
sub conducerea Partidului Co

munist Român, pentru dezvolta
rea multilaterală economică și 
socială a țării în vederea con
struirii comunismului. Frontul 
Tineretului Autonomist dorește 
Congresului U.T.C. din Româ
nia un deplin succes și își ex
primă cu această ocazie senti
mentele de solidaritate și frater
nitate.

TINERETUL PARTIDULUI CONGRESULUI 
DIN INDIA

Mesajul salută Congresul 
U.T.C., eveniment de o mare 
semnificație în viața și activita
tea tineretului României socia
liste.

în mesaj se relevă că tînăra 
generație, indiferent de sisteme
le politice în care este împărțită 
omenirea, începe să fie tot mai 
conștientă de noile responsabili
tăți care îi revin. In același timp 
ea este vigilentă fată de daunele 
și primejdiile ce pot fi provoca

te de neocolonialism și de alte 
forțe reacționare. Avem convin
gerea, se apreciază în mesaj, că 
generația noastră va face din a- 
cest pămînt un loc mai bun nu 
numai pentru copiii epocii noas
tre, dar și pentru generațiile 
care vor urma.

în încheiere, Tineretul Parti
dului Congresului din India u- 
rează succes deplin în înfăptui
rea hotărîrilor celui de al X-lea 
Congres al U.T.C.

Uniunea Internațională a Ti
nerilor Democrat-Creștini salu
tă cu o deosebită căldură al 
X-lea Congres al U.T.C. din 
România.

Mesajul exprimă aprecierea 
față de relațiile cu U.T.C. din 
România subliniind că- cele 
țlouă organizații de tineret au 
respectat fiecare poziția celei
lalte.

în viața internațională, se re
levă în mesaj, s-au făcut pași 
înainte în procesul de destin-:

dere, toate forțele sînt angajate 
în afirmarea deplină a dreptu
lui fiecărui popor de a fi stă- 
pîn pe soarta sa, fără amestec 
străin. în cadrul unei ordini in
ternaționale mai juste.

Uniunea Internațională a Ti
nerilor Democrat-Creștini tri
mite urări de mult succes în 
ducerea la bun sfîrșit a obiecti
velor pe care U.T.C. și le-a 
propus •— se spune, în înche
iere. în mesaj.

MIȘCAREA NAȚIONALĂ A TINERETULUI 
REVOLUȚIONAR DIN MEXIC

Tineretul mexican militant al 
Partidului Revoluționar Institu
țional — se spune în mesaj — 
adresează cele mai bune urări 
pentru ca lucrările Congresului 
Uniunii Tineretului Comunist 
din România să obțină un suc
ces deplin.

Mexicul și România s-au 
identificat în politica interna
țională în domeniul respectării 
suveranității și integrității na
țiunilor, prin lupta lor continuă 
împotriva oricărei forme de in
tervenție economică, politică 
sau militară, afirmînd dreptul 
popoarelor de a-și urma pro
pria lor cale de dezvoltare, care 
să permită realizarea aspirații
lor depline ale acestora.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Luis Echeverria Alvarez, a- 
rată mesajul, au subliniat cu

claritate poziția statelor noas
tre față de țările ..lumii a 
treia**, față de lupta popoarelor 
subdezvoltate și exploatate de 
către imperialiști, pentru in
staurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale bazate pe 
dreptate și echitate.

Tineretul mexican, care nu
trește sentimente de prietenie 
față de tineretul român. își ex
primă convingerea că relațiile 
lor de colaborare se vor inten
sifica și mai mult, prin reali
zarea unor schimburi reciproce 
de vizite și experiențe, prin 
schimburi ample de vederi în 
principalele probleme de inte
res mondial, prin acțiuni de în
tărire a solidarității în lupta 
împotriva imperialismului «I 
exploatării.



Mesaje ale solidarității internaționaliste 
adresate Congresului al X-lea ăl U.T.C.
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UNIUNEA EUROPEANA 
A TINERILOR DEMOCRAT-CREȘTINI

TINERETUL COMUNIST DIN CHILE Rezolvarea problemei poporului
Uniunea Europeană a Tinerilor 

Democrat-Creștini (U.E.J.D.C.) 
— se spune în mesaj — adre
sează un salut cordial Uniunii 
Tineretului Gomunist din Româ
nia și îi urează succes deplin 
cu ocazia Congresului al X-lea. 
Subliniind că. din contactele 
lor cu tineretul român, liderii 
U.E.J.D.C. păstrează cea mai 
frumoasă amintire, mesajul ex

primă speranța că, în viitor, 
strînsa cooperare între țările 
Europei se va întări tot mai 
mult.

în încheiere, mesajul arată : 
asigurăm pe prietenii noștri ro
mâni de hotărîrea tinerilor de- 
mocrat-creștini din Europa de 
a-și aduce toată contribuția în 
vederea edificării unei mai 
mari securități in lume.

TINERETUL FEDERALIST MONDIAL
Cu ocazia celui de-al X-lea 

Congres al Uniunii Tineretului 
Comunist din Republica Socia
listă România dorim să vă 
transmitem cele mai bune urări 
pentru realizarea unei reuniuni 
fructuoase, se spune în mesaj.

Ne exprimăm speranța că 
Congresul dumneavoastră va 
contribui în mod activ la dez
voltarea în continuare a co
laborării între tinerii din Euro
pa și va da un nou impuls

luptei comune a tineretului 
pentru crearea unei comunități 
internaționale în care libertatea 
și dreptatea vor lua locul im
perialismului, al foamei și asu
pririi.

Sîntem convinși că organiza
țiile noastre naționale din Eu
ropa și de pe alte continente 
vor continua să colaboreze cu 
Uniunea dumneavoastră și ne 
exprimăm dorința de a întări 
în continuare, și pe viitor, re- 

x lațiile noastre de colaborare.

Aducem salutul Comitetului 
Central al Tineretului Comunist 
din Chile care luptă în prezent 
în condiții dificile ale dictaturii 
fasciste pentru democrație, liber
tate și progres.

Cu această ocazie mulțumim 
pentru toate manifestările de 
solidaritate ale tineretului român 
și mai ales Uniunii Tineretului 
Comunist cu lupta noastră, so
lidaritate care a îmbrăcat forme 
multiple și variate. Congresul 
dumneavoastră va însemna un 
mare pas înainte în contribuția 
tineretului român la construirea 
socialismului sub conduc.erea 
P.C.R. Pe de altă parte, acest 
Congres va însemna o întărire 
a aportului Uniunii Tineretului 
Comunist din România la mari
le sarcini ale mișcării tineretu
lui democrat, la lupta împotriva

imperialismului, pentru pace și 
independența popoarelor, pen
tru progres social.

Referindu-se la situația din 
Chile, mesajul arată că dictatu
ra fascistă este din ce în ce mai 
izolată, atît pe plan intern, cît 
și internațional. Rezistența ma
selor se desfășoară cu o forță 
din ce în ce mai mare. în ciuda 
represiunii brutale, partidele 
populare și în primul rînd par
tidul comunist, reușește să ac
ționeze cu vigoare.

în încheierea mesajului se 
spune : mulțumim încă o dată 
întregului tineret și popor ro
mân pentru solidaritatea mili
tantă manifestată față de lupta 
poporului chilian și adresăm 
frățeștile noastre urări de suc
ces în îndeplinirea hotărîrilor 
Congresului dumneavoastră.

palestinian - condiție indispensabilă
păcii in Orientul Apropiat

Cuvintul reprezentantului României la 0. N. U.

Noi luări de poziție 
împotriva regimului franchist

LIGA NAȚIONALĂ A TINERILOR LIBERALI 
DIN MAREA BRITANIE

Mișcarea tinerilor liberali do
rește să vă transmită sincerele 
sale salutări cu ocazia celui 
de-al X-lea Congres al U.T.C. 
și a celei de-a X-a Conferințe 
a U.A.S.C.R. — se spune în 
mesaj.

Noi considerăm că este esen
țial să se stabilească relații 
prietenești între mișcările de 
tineret din lumea întreagă. Do
rim. de asemenea, dezvoltarea 
contactelor prietenești dintre 
organizațiile noastre în perioa
da următoare.

Tinerii liberali din Marea

Britanie consideră că relațiile 
de prietenie ce se stabilesc tre
buie să se bazeze pe obiective 
politice comune, cu discutarea 
sinceră și deschisă a deosebiri
lor care vor apare între miș
cări de tineret, care trăiesc in 
diferite sisteme sociale — se 
spune în continuare. Mesajul 
exprimă năzuința Ligii Națio
nale a Tinerilor Liberali de a 
vedea dezvoltată pe mai deo
parte prietenia dintre popoare
le britanic și român și dezvol
tarea păcii și cooperării' în lu
mea întreagă.

TINERETUL REVOLUȚIEI DEMOCRATICE 
AFRICANE DIN GUINEEA

Ne este foarte plăcut să vă 
aducem mesajul de prietenie și 
de profund respect al președin
telui Ahmed Sekou Toure către 
prietenul său, președintele 
Nicolae Ceaușescu. a cărui isto
rică vizită de stat în Guineea 
a permis consolidarea strinselor 
legături care există în mod atît 
de fericit între cele două po
poare ale noastre. De aseme
nea, transmitem . salutul frățesc 
și plin de căldură al Tineretu
lui Revoluției ^Democratice A- 
fricane către U.T.C., creuzetul 
forțelor juvenile române și re
zervă sigură a P.C.R.

Mesajul evocă principalele 
preocupări ale tineretului gui- 
neez, în soluționarea probleme
lor majore ale țării : sporirea 
producției agrare și industriale, 
lichidarea analfabetismului, con
solidarea independenței națio
nale etc.

In Guineea — se spune în în
cheierea mesajului — cuvîptul 
de ordine este cel al faptelor și 
numai al acestora. Voința po
porului din Guineea este de a 
produce, de a produce tot mai 
mult, pentru a-și satisface pro
priile nevoi, de a prospera pe 
calea democrației și socialismu
lui.

TINERETUL RADICAL REVOLUȚIONAR 
DIN CHILE

După ce a transmis un salut 
frățesc și călduros importantului 
eveniment politic din viața ti
neretului român, în mesaj se 
spune : Tineretul Radical Revo
luționar urează succes în înde
plinirea sarcinilor trasate de cel 
de-al X-lea Congres al Uniunii 
Tineretului Comunist din Româ
nia și apreciază că obiectivele 
ce vor fi stabilite vor lărgi, vor 
strînge și mai mult relațiile fră
țești dintre tinerii care* luptă 
pentru pace și socialism în lume.

Uniunea Tineretului Comunist 
din România constituie pentru 
mișcările progresiste de tineret 
un important factor în sprijini
rea cauzei popoarelor care lup
tă pentru eliberare. Apreciem 
ca foarte valoroase acțiunile 
desfășurate de U.T.C. pe plan 
internațional, menite să ducă la 
întărirea mișcării de tineret, a 
frontului antiimperialist mon
dial.

Plecarea unor delegații de peste hotare
Ieri.au părăsit Capitala repre

zentanții următoarelor organiza"^ 
ții de tineret, studenți și pionieri 
care au participat la cel de-al 
X-lea Congres al U.T.C., a X-a 
Conferință a U.A.S.C.R. și a 
IlI-a Conferință Națională a Or
ganizației Pionierilor : Federa
ția Mondială a Tineretului De
mocrat ; Mișcarea Panafricană a 
Tineretului ; Mișcarea Tineretu
lui Comunist din Franța ; Uniu
nea Națională a Studenților din 
Franța ; Organizația „Pionierii 
Franței" ; Comitetul Internațio
nal al Mișcării de Copii și Ado
lescenți ; Tineretul Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei ; 
Uniunea Tineretului Revoluției 
din Siria ; Uniunea Națională a 
Studenților din Siria ; Federația 
Uniunilor Socialiste ale Tinere
tului Polonez : Sindicatul Demo
cratic al Studenților din Spania; 
Uniunea Tineretului Socialist 
Congolez ; Federația Tineretului 
Comunist Italian ; Liga Tinere
tului Comunist din Danemarca ; 
Uniunea Națională a Studenților 
din Finlanda ; Liga Tineretului 
Comunist din Suedia ; Uniunea 
Națională a Studenților din Sue
dia ; Uniunea Națională a Stu
denților din Sierra Leone ; Ti
neretul Muncitoresc Socialist 
German (S.D.A.J.) din R.F. Ger
mania ; Consiliul European al 
Comitetelor Naționale de Tine-

ret ; Uniunea Tineretului Parti
dului de Centru din Finlanda ; 
Uniunea Națională a Studenților 
(V.D.S.) din R.F. Germania ; Ti
neretul Comunist din Ecuador ; 
Tineretul Socialist din Portuga
lia ; Uniunea Internațională a 
Studenților ; Uniunea Tineretu
lui Comunist din Portugalia ; 
Uniunea Națională a Studenților 
din Irak ; Tineretul Comunist 
din Uruguay ; Liga Tineretului 
Democrat din Finlanda ; Liga 
Tineretului Social-Democrat din 
Finlanda ; Uniunea Democratică 
a Pionierilor din Finlanda ; Fe
derația de Tineret a Partidului 
Muncii din Olanda ; Tineretul 
Social-Creștin și Tineretul De- 
mocrat-Creștin din. Belgia ; Miș
carea de Tineret a Uniunii Pro
gresiste Senegaleze ; Tineretul 
Comunist din Spania ; Tineretul 
Comunist din Belgia ; Tineretul 
Socialist din Belgia ; Uniunea 
Națională a Studenților din An
glia ; Tineretul Comunist din 
Austria ; Tineretul Socialist din 
Austria ; Tinerii Socialiști 
(JUSOS) din R.F. Germania.

★
, La plecare, oaspeții au fost sa
lutați-de secretari și- membri ai 
Biroului C.C. al U.T.C., ai Con
siliului U.A.S.C.R. și ai Consiliu
lui Național al Organizației 
Pionierilor.

M PEMRU CE MUNCI
(Urmare din pag. I)

gănele șî organizațiile noastre să-și însu
șească programul de acțiune revoluționară 
prefigurat în cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, să-și intensifice munca de con
solidare politică și organizatorică a orga
nizațiilor noastre, de educare a întregului 
tineret în spirit comunist, revoluționar, al 
dăruirii și sacrificiului pentru propășirea 
multilaterală a patriei socialiste.

Noi, tinerii de toate naționalitățile de pe 
meleagurile Covasnei avem un viitor co
mun dătător de energie și pasiune. Avem, 
cum ne spunea secretarul general al parti
dului, pentru ce munci.

Și pentru că la bilanțul de fapte și reali
zări de la acest Congres s-au aflat înge
mănate și rezultatele rodnice ale tinerilor 
din organizația județeană Covasna a U.T.C., 
doresc să vă asigur că și pe viitor sîntem 
hotărîți ca, în strînsă unitate, sub condu
cerea încercată a comuniștilor, să facem 
din cuvîntarea secretarului general al parti
dului, din ansamblul de hotăriri al Congre

UNIUNEA TINERETULUI DEMOCRAT
SI UNIUNEA GENERALĂ NAȚIONALĂ 

A STUDENȚILOR DIN R.D.P. A YEMENULUI
După ce se transmite un 

călduros salut tineretului și stu- 
dențimii române și deplin suc
ces în construirea, împreună cu 
întregul popor și sub conduce
rea P.C.R., a societății socialis
te multilateral dezvoltate în 
România, în mesaj se fac refe
riri la contribuția tinerei gene
rații din R.D.P. a Yemenului la

îndeplinirea sarcinilor revoluției 
naționale democratice, la lupta 
mișcării de eliberare națională 
împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialis- 
mului. subliniindu-se hotărirea 
tineretului yemenit de a fi a- 
lături de forțele progresiste din 
lume care luptă pentru liberta
te, democrație și socialism.

TINERETUL DEMOCRAT-CREȘTIN 
(FLAMAND) DIN BELGIA

Tn mesajul Tineretului De- 
mocrat-Creștin (Flamand) din 
Belgia se exprimă urări de suc
ces Congresului U.T.C. și do
rința de a se dezvolta colabo
rarea și prietenia reciprocă.

Mesajul subliniază necesita

tea eforturilor comune pentru 
traducerea în viață a hotărîri
lor. Conferinței pentru securita
te și cooperare în Europa și se 
relevă aportul României și Bel
giei la stabilirea unei politici 
de destindere.

UNIUNEA TINERETULUI 
PARTIDULUI DEMOCRATIC GABONEZ

DIN REPUBLICA GABON
Participînd la lucrările celui 

de-al X-lea Congres al Uniunii 
Tineretului Comunist din Româ
nia, Uniunea Tineretului Parti
dului Democratic Gabonez, ani
mată de dorința de a coopera 
cu toți oamenii de bună credin

ță, și în special cu tinerii din 
întreaga lume, vă adresează sa
lutul său frățesc și își exprimă 
speranța că relațiile dintre tine
rii români și tinerii gabonezi se 
vor întări continuu.

UNIUNEA TINERETULUI SOCIALIST
CONGOLEZ —

Mesajul transmite un salut 
cordial din partea tuturor tine
rilor din Republica Populară 
Congo, a Uniunii Tineretului 
Socialist Congolez.

Delegația noastră care cu
noaște experiența tineretului 
din România este convinsă că 
acest Congres — care va face 
bilanțul activității de pînă acum 
și va fixa obiectivele de viitor 
— va constitui un moment în
semnat in viața tineretului ro
mân, în strădania sa de a tra
duce în viață hotărîrile Parti
dului Comunist Român, al cărui 
eminent conducător este tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Mesajul subliniază amplifica
rea colaborării româno-congole-

R. P. CONGO
ze, colaborare rodnică, efectivă. 
Președintele Nicolae Ceaușescu 
a efectuat în țara noastră o vi
zită amicală și, la rîndul său, 
tovarășul Marien N’Gouabi, pre
ședintele Comitetului Central 
al Partidului nostru, a venit în 
România într-o vizită de prie
tenie. Cele două popoare ale 
noastre sînt prietene, așa sînt și 
tinerii noștri. Nu uităm, de a- 
semenea, că numeroși tineri 
congolezi se află la studii în 
țara dv., iar la înapoierea în 
țară vor deveni cadre de bază 
pentru crearea unei societăți 
socialiste în Congo. ■

în încheiere, mesajul urează 
succes deplin lucrărilor celui 
de-al X-lea Congres al U.T.C.

Centrul de greutate
(Urmare din pag. I)

tivâ a tuturor ; aceasta înseam
nă ca nici la acțiunile de mun
că patriotică să nu ne limităm 
la antrenarea unui număr oa
recare de tineri, mereu aceiași, 
privind cu resemnare faptul că 
alții, și ei mereu aceiași, „nu 
vor să vină" ; mai înseamnă, de 
asemenea, ca nici concursurile 
profesionale să nu se adreseze 
numai cîtorva, unor „vîrfuri", ci 
să-i antreneze intr-adevăr pe toți 
tinerii, justificîndu-și denumirea 
de „etapă de masă" pe care o 
poartă la acest nivel. Pe scurt, 
fiecare din proiectele și realiză
rile întregului colectiv de ute- 
ciști trebuie să poarte semnă: 
tura și contribuția tuturor mem
brilor săi pentru a deveni cu 
adevărat o operă colectivă.

Spiritul de inițiativă este de 
fapt trăsătura care subsumea
ză toate elementele componen
te precizate pînă aici. El este 
un adevărat punct de plecare 
al procesului la capătul căruia 
organizația U.T.C. trebuie să 
devină un organism dinamic, 
militant, o prezență de prestigiu 
în eforturile generale ale locu-

sului al X-lea al U.T.C. un îndreptar ho- 
tărît de acțiune în vederea transpunerii în 
viață a Programului partidului, că vom 
depune toate eforturile pentru ca acestea 
să devină fapte, făcîndu-ne pe deplin da
toria față de partid și de popor.

SPIRIT HUȚIOW
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denților. Aceasta înseamnă că va trebui să 
acționăm și ,mai hotărît pentru consolidarea 
politică și organizatorică a asociației noas
tre, la toate nivelele sale, că trebuie să ne 
preocupăm de creșterea și întărirea răspun
derii fiecărui student față de calitatea sa 
de membru al asociației noastre revoluțio
nare, să promovăm neabătut spiritul critic 
și autocritic.

Numai în acest spirit vom reuși să ridicăm 
întreaga activitate de asociație la cote siw 
perioare, să materializăm hotărirea una
nimă a studențimii bucureștene de a face 
din fiecare asociație studențească un co
lectiv în care se muncește și se trăiește in 
chip comunist.

lui său de muncă. Capacitatea 
de inițiativă a unei organizații 
este în directă legătură cu a- 
ceea a membrilor săi. Din acest 
motiv, poate că cel mai impor
tant criteriu pentru atingerea 
scopului propus este stimularea 
inițiativei proprii, a dorinței fie
cărui tînăr de a-și aduce con
tribuția personală la tot ceea 
ce proiectează și înfăptuiește 
organizația sa, prin repartizarea 
unor sarcini concrete și urmări
rea îndeplinirii lor. Pe traseul 
participării tuturor tinerilor de 
la dezbaterea celor mai impor
tante hotăriri la adoptarea și 
transpunerea lor în. practică se 
plămădește coeficientul de in
teres care ii leagă pe tineri, în 
egală măsură, in calitate de au
tori, organizatori și beneficiari, 
ceea ce asigură transformarea 
întregii organizații într-un co
lectiv care trăiește pe propriile 
picioare și acționează în funcție 
de cerințele realității.

Sînt doar cîteva direcții con
crete și cîteva posibilități la în- 
demina fiecărei organizații 
U.T.C. pentru a deveni, în sen
sul cel mai propriu al cuvîntu- 
lui, depozitara unei activități 
de sine stătătoare. La capătul 
lor însă va putea raporta cu în
dreptățită satisfacție că în sinul 
ei tinerii se simt „ca la ei aca
să", că este intr-adevăr un co
lectiv de luptă pentru educarea 
comunistă a membrilor ei, res
pectând astfel neabătut îndem
nurile adresate de secretarul 
general al partidului. De la tri
buna Congresului al X-lea 
cl U.T.C., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spunea : „Nu tre
buie uitat nici un moment că o 
organizație revoluționară trebuie 
sâ se ocupe permanent de toa
te problemele tineretului. Iar 
problemele de muncă, de viață, 
de învățătură sînt probleme vi
tale, față de care Uniunea Ti
neretului Comunist trebuie să 
aibă o atitudine mai intransi
gentă, mai combativă decît pînă 
acum !". lată un adevăr fun
damentai care, odată ce stă 
în fața Uniunii în întregul ei, 
înseamnă că este, în egală mă
sură, o datorie a fiecăreia din 
organizațiile sale.

Dezbaterile din plenara Adu
nării Generale asupra problemei 
palestiniene, la care participă 
numeroși delegați ai statelor 
membre, relevă o largă recu
noaștere a rolului pe care O.N.U. 
este chemată să-1 joace în re
zolvarea politică a conflictului 
din Orientul Apropiat, pentru 
edificarea unei păci drepte și 
trainice în această regiune.

Luînd cuvîntul în dezbateri, 
reprezentantul României la 
O.N.U.? ambasadorul Ion Datcu, 
a subliniat că' țara rioastră se 
numără printre statele care au 
inițiat atît înscrierea pe agenda 
O.N.U. a punctului privind 
chestiunea palestiniană, cît și 
rezoluția vizînd acordarea statu
tului de observator Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei și a 
fost printre primele țări care au 
recunoscut O.E.P. Expresia eloc
ventă a relațiilor de prietenie și 
solidaritate cu poporul palesti
nian au constituit-o întîlnirile și 
convorbirile la cel mai înalt ni-

rarea în continuare a aspirațiilor 
și drepturilor legitime ale aces
tui popor nu poate decît să 
perpetueze și să agraveze con
flictul din zonă, periclitînd pacea 
lumii. El a arătat, de asemenea, 
că țara noastră vede în legitimi
tatea statului palestinian o con
firmare practică a dreptului sa
cru al tuturor popoarelor din 
această zonă de a se dezvolta li
ber și independent, de a benefi
cia de roadele cooperării inter
naționale, relevînd că guvernul 
român s-a pronunțat constant 
pentru o soluționare politică a 
situației din Orientul Apropiat.

• CONSILIUL de Securitate 
al O.N.U., întrunit timp de trei 
ore în cursul acestei dimineți, 
a adoptat, în unanimitate, un 
apel prin care cheamă Marocul 
să oprească imediat marșul plă
nuit asupra Saharei occidentale.

în Spania se intensifică luările 
de poziție împotriva regimului 
franchist, în favoarea inițierii 
unor ample reforme democrati
ce, pentru liberalizarea vieții 
politice în general. Astfel, după 
ce, cu cîteva zile in urmă, 
Junta Democratică și Platforma 
de convergență Democratică au 
adoptat Declarația comună pri
vind evoluția situației interne 
din Spania, Comitetul Național 
al Partidului Socialist Muncito
resc Spaniol (P.S.M.S.) s-a în
trunit, timp de două zile, pentru 
a stabili linia politică a partidu
lui în funcție de situația nou 
creată.

Declarația publicată la în
cheierea reuniunii respinge orice 
formulă care ar presupune men
ținerea regimului dictatorial ac
tual și a instituțiilor sale, con- 
siderînd esențială, totodată, 
realizarea unui acord între or
ganizațiile politice și sindicale 
asupra unui program concret 
privind măsurile necesare asi
gurării unei evoluții democrati
ce. Ea subliniază, de asemenea,

necesitatea eliberării imediate a 
tuturor prizonierilor politici și a 
militanților sindicali, legalizarea 
tuturor partidelor politice — fără 
excepție —, asigurarea libertă
ților sindicale și desființarea 
tuturor organelor și instituțiilor 
care împiedică exercitarea aces
tor libertăți, precum și recu
noașterea tuturor naționalități
lor și autonomiei regiunilor care 
compun statul spaniol. în în
cheiere, declarația se pronunță 
pentru inițierea, cit mai curind 
posibil, a procesului de elaborare 
a noii constituții a țării.

La rîndul său, Uniunea Gene
rală a Muncitorilor — care acti
vează în ilegalitate — a cerut 
„eliberarea tuturor deținuților 
politici și desființarea întregului 
aparat represiv al dictaturii", 
precum și inițierea unui proces 
de reforme constituționale.

Printre acțiunile de protest or
ganizate în Spania in aceste zile, 
agențiile de presă consemnează 
greva declanșată la Sevilla de 
cîteva sute de studenți în semn 
de protest împotriva represiuni
lor polițienești antistudențești.

vel dintre președintele Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Comitetului Executiv 
al O.E.P., Yasser Arafat.

Subliniind că rezolvarea pro
blemei poporului palestinian în 
conformitate cu interesele sale 
naționale reprezintă o condiție 
indispensabilă pentru instau
rarea unei păci juste și durabile 
în Orientul Apropiat, reprezen
tantul român a arătat că igno-

Convorbiri 
româno-mongole

Tovarășul Jumjaaghiin Țeden- 
bal, prim-secretar al' C.C. al 
P.P.R.M., președintele Prezidiu
lui Marelui Hural Popular al 
R. P. Mongole, a primit joi pe 
Janos Fazekas, viceprim-minis- 
tru al Guvernului, aflat în R. P. 
Mongolă, cu prilejul primei se
siuni a Comisiei interguverna- 
mentale româno-mongole de co
operare economică și tehnico- 
științifică.

Cu acest prilej, oaspetele a 
transmis din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu- un mesaj 
prietenesc de salut tovarășului 
J. Țedenbal, iar poporului 
mongol urări de. prosperitate și 
noi victorii în construirea socia
lismului.

Mulțumind, tovarășul J. Te- 
denbal a adresat, la rîndul său, 
în numele^ C.C. al P.P.R.M., al 
Prezidiului Marelui Hural și al 
său personal, un cald salut to
vărășesc și cele mai bune urări 
de fericire și sănătate tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu.

Au fost discutate aspecte ale 
colaborării multilaterale româno- 
mongole și au fost evidențiate 
posibilități pentru dezvoltarea 
cooperării economice șitehnico- 
științifice intre cele două țări.

Situația din
Bangladesh

Postul de radio Dacca a difu
zat, joi. o declarație în care pre
ședintele Republicii Bangladesh, 
Khondakar Musthaque Ahmed, a 
făcut cunoscută hotărîrea sa de 
a demisiona din funcția de șef al 
statului în favoarea lui Moha
med Sayem, președintele Curții 
Supreme, care a depus în 
aceeași zi jurămîntul în calitate 
de șef. al statului.

Potrivit informațiilor difuzate 
de agențiile de presă, în capitala 
Republicii Bangladesh a fost a- 
nunțată constituirea unui „Con
siliu Revoluționar", • care va 
exercita controlul asupra puterii 
executive. Din consiliu ar urma 
să facă parte, între alții, Khaled 
Musharraf, noul comandant șef 
al Statului Major al armatei, și 
comandanții celor trei arme. 
Totodată, postul de radio Dacca 
a informat despre demisia din 
funcție a fostului vicepreședinte 
al țării. Mohammad Ullah.

Președintele Republicii Ban
gladesh, Mohamed Sayem. a 
rostit, joi, o alocuțiune radiodifu
zată în care a anunțat dizolva
rea parlamentului și organizarea 
de alegeri pînă cel tîrziu în mar
tie 1977 — transmite postul de 
radio Dacca. Noul șef al statu
lui — arată agențiile de presă — 
a cerut armatei să restabilească 
ordinea în capitală și în întrea
ga țară. 7

din țările socialiste
De mai multe zile, elevii și 

studenții Gruziei, ca și colegii 
lor din celelalte republici ale 
Uniunii Sovietice, se reîntorse- 
seră în amfiteatre. Cartierul 
Vake, un autentic orășel studen
țesc care grupează nu mai puțin 
de șapte institute de învățămînt 
superior din 11 cîte numără 
Tbilisi, între care Universitatea 
de Stat, cu impunătoarele sale 
construcții moderne, date recent 
în folosință, cu cei 1 000 de pro
fesori și peste 9 000 de studenți, 
retrăia obișnuita animație. De-

astfel : bilanțul celui de al trei
lea semestru.

Anul universitar, precizarea se 
impune, are și aici, în R.S.S. 
Gruzină, două etape distincte, 
două semestre de studiu, după 
care urmează totdeauna dorita 
și aproape întotdeauna bineme
ritată, vacanța. Numai că, de 
mai multă vreme, urmare a con
ținutului pe care înșiși stu
denții l-au destinat acestei pe
rioade de tradițională recreație 
— vacanța s-a preschimbat și 
ea într-un anotimp al muncii,

Al treilea semestru
al studenției

însemnări din U. R. S. S.

butul unui nou an de studii im
plică, pentru toată lumea — cum 
ar putea fi altfel — preocupări 
deosebite, specifice, și rezolvarea 
lor era, în acele zile de început 
de octombrie, criteriul care or
dona febrila activitate din să
lile de cursuri și seminarii, din 
căminele și cluburile studențești, 
din cabinetele rectoratelor și 
sediile organizațiilor de comso- 
mol. Despre toate aceste preo
cupări pe care, cu măgulitoare 
amabilitate, gazdele mele din 
Tbilisi mi le-au prezentat jn 
semnificative detalii, s-ar cuveni 
poate să stărui în aceste rîn- 
duri ; socot, însă, că o imagine 
concludentă privind munca și 
viața tineretului studios din 
Gruzia sovietică se poate re
compune chiar și numai din re- 
transcrierea unor date pe care 
agenda de lucru a organizațiilor 
de comsomol Ie reunea, în acele 
zile, într-un punct formulat

în Gruzia ca in toată Uniunea 
Sovietică, devenind, fără nici o 
subvenție de colorit metaforic, 
un al treilea semestru univer
sitar.

La Universitatea de Stat, ca 
și la Institutul politehnic din 
Tbilisi, tradiția s-a născut în 
urmă cu vreo zece ani, cînd 
primul detașament studențesc 
de construcții și-a dăruit o va
canță desțelenirii unor noi pă- 
minturi. De-atunci, an de an și 
în proporții crescînde, vara în
seamnă pentru tinerii facultăți
lor, ca și pentru elevii ultime
lor clase, muncă în folosul țării, 
prezență în salopetă de lucru, 
în fabrici și pe ogoare, pe ma
rile șantiere de construcții.

La început, în urmă cu zece 
ani, au fost cîteva sute, acum, 
îmi spune Meri Nicolaevna Pa- 
ciuașvili, secretar al’ C.C. al 
Comsomolului din R.S.S. Gruzia,

în vara acestui an detașamen
tele de construcție ale studen
ților au cuprins la noi peste 
5 600 de tineri. Asta numai pe 
teritoriul republicii, precizează 
ea, fiindcă alți 2 000 de stu
denți din Gruzia au lucrat pe 
șantierele de pe teritoriul al
tor republici ale Uniunii So
vietice — și numai în con
strucții (o altă subliniere ne
cesară), fiindcă acestora li se 
mai adaugă încă 5 200 de stu
denți care și-au petrecut o 
parte din vacanță muncind în 
campania agricolă.

Prezenți la discuție, membrii 
comandamentului republican al 
detașamentelor studențești de 
construcții și ale brigăzilor de 
muncă ale elevilor, care, pregă
teau un festival al fruntașilor ce 
urma să se desfășoare la Palatul 
sporturilor, mi-au pus in față, 
concludenta prin însăși dimen
siunile ei, harta tuturor opera
țiunilor pe care le dirijaseră in 
vara acestui an. Puncte de cel 
mai larg interes în care s-a fă
cut simțită prezența studenților 
constructori — Smolensk, Mur
mansk, Vologda, Kama, Orașul 
Gagarin și multe altele. în afară 
de studenți, a căror hărnicie se 
exprimă valoric in peste 9,5 mi
lioane ruble, scmnificind, o reali
zare a cifrelor planificate în pro
porție de 103 la sută; peste 
160 000 de elevi, organizați in e- 
chipe de cite 30—40, au realizat 
pe șantierele unor construcții 
școlare, cămine, grădinițe, com
plexe zootehnice și altele, lu
crări de aproape 30 milioane 
ruble.

O inițiativă a acestui an, sol
dată cu rezultate peste aștep
tări : studenții unei brigăzi au 
lucrat în calitate de conductori 
de tren pe linia Moscova-Tbilisi, 
precum și în unități comerciale 
din stațiunile de odihnă, îndeo
sebi pe litoral, ilustrind atît po
sibilitățile de diversificare a ac
tivităților la care pot fi antrenați 
studenții pe perioada verii, cit 
și faptul că orice muncă utilă 
comportă o deosebită valoare 
educativă.

Evident, nu pot nota aici toate 
detaliile care definesc cel de al 
treilea semestru al studenților 
Gruziei. Ca unul care le-am cu
noscut Ia fața locului, tocmai 
într-o perioadă de bilanț, cînd 
se pregăteau deopotrivă diplo
mele și medaliile menite să-i 
recompenseze pe cei mai har
nici, am datoria, față de cei care 
mi-au fost gazde ospitaliere, să 
mai transcriu concluzia pe carq 
ei o subliniau cel mai apăsat jC 
al treilea semestru, cel al ir un 
cii și al educației prin 
nu-i cu nimic mai prejos decît 
celelalte două. Dimpotrivă. 
Fiindcă al treilea semestru este 
cel ce evidențiază cu pregnanță 
însuși sensul și finalitatea ani
lor de studenție, așa cum o con
cep și o trăiesc tinerii sovietici.

N. ARSENIE

—
• 50 DE STUDENȚI de la 

Universitatea din Madrid au 
fost arestați, miercuri, de poli
ție, care a pătruns în localul 
Facultății de Științe din capitala 
Spaniei, unde avea Ioc o reuniu
ne „neautorizată".

Transmiterea ajutorului român 
acordat „Semilunii Roșii Palestiniene44 

și guvernului libanez
Pe aeroportul internațional 

din Beirut a avut loc/ transmi
terea ajutorului în medicamente 
și instrumente medicale oferit 
de Societatea de Cruce Roșie 
din România, Societății „Semi
lunii Roșii Palestiniene".

Ajutorul a fost predat de în
sărcinatul cu afaceri a.i. al 
României la Beirut, Constantin 
Onceșcu, președintelui „Serrjilu- 
nii Roșii Palestiniene", dr. Ab- 
dalah Abti-Hassan.

Acesta a - exprimat mulțumiri 
la adresa poporului și guvernu
lui român, personal președinte
lui Nicolae Ceaușescu. pentru a- 
jutorul primit, subliniind, faptul 
că acesta este cu atît mai. mult 
prețuit de către poporul prieten 
palestinian, cu cit este primul a- 
jutor de qcest gen primit din 
partea unei țări socialiste.

In același timp a fost predat

și ajutorul oferit de guvernul 
rdmân guvernului Republicii Li
baneze, ajutor în medicamente 
și instrumente medicale.

La predare a fost prezent A- 
sem Asem, vicepreședinte al Co
mitetului guvernamental pentru 
primirea ajutoarelor oferite de 
diverse țări populației libaneze, 
care a avut de suferit de pe 
urma recentelor evenimente in
terne. Au fost prezenți. de ase
menea, reprezentanți ai Minis
terului Sănătății, ai Televiziunii 
și ai altor instituții libaneze.

Demnitarul libanez a adresat, 
în numele guvernului său. căl
duroase mulțumiri poporului și 
guvernului român pentru actul 
plin de umanitate și înțelegere 
dovedit în momentele grele prin 
care trece poporul libanfez.

Ceremonia predării a fost 
transmisă la posturile de tele
viziune libaneze.

Adunarea solemnă
La Palatul Congreselor ’ de la 

Kremlin a avut loc, joi după- 
amiază, o adunare solemnă con
sacrată celei de-a 58-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie. în prezidiul adu
nării au luat loc tovarășii Leo
nid Brejnev. A. Kosighin, N. 
Podgornîi, alți conducători de 
partid și de stat sovietici.

în sală, alături de delegațiile 
de peste hotare, se afla, de a- 
semenea, delegația Consiliului 
General A.R.L.U.S., condusă de 
Ristache Florea, membru suple
ant al C.C. al P.C.R.. prim-vice- 
președinte al Consiliului popular 
al județului Dîmbovița.

Au fost prezenți șefii misiuni
lor diplomatice acreditați în U- 
niunea Sovietică.

Raportul la adunare-a-fost 
prezentat de Arvid Pelșe, mem
bru al Biroului Politic, președin
tele Comitetului Controlului de 
Partid de pe lingă C.C. al 
P.C.U.S. Vorbitorul a evidențiat 
că sărbătorirea Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie are o 
semnificație deosebită anul a- 
cesta, cînd partidul comunist și 
poporul sovietic întîmpină cel 
de-al 25-lea Congres al P.C.U.S., 
care va face bilanțul unei rod
nice activități creatoare-a cinci
nalului ce se încheie, va des
chide poi, perspective ■ pentru 
înaintarea țării spre comunism, 
va trasa principalele direcții ale 
politicii externe ,a partidului și 
statului sovietic. Referindu-se 
la succesele obținute de Uniunea 
Sovietică, el a relevat că pro-

de la Moscova 
ducția industrială a crescut, în 
perioada de după Revoluție, de 
203 ori.

Vorbitorul s-a referit, de ase
menea, la măsurile adoptate 
pentru creșterea bunăstării po
porului ■sovietic, arătind că, în 
acest cincinal, au crescut veni
turile reale la peste 75 milioane 
de cetățeni sovietici. Peste 40 
milioane de persoane primesc 
pensii majorate, burse și alte a- 
jutoare sociale. S-au dezvoltat 
considerabil construcțiile de lo
cuințe. Succese remarcabile au 
fost obținute și în domeniile edu
cației și științei.

Abordind, apoi, schimbările 
pozitive care au avut loc în ul
timii ani pe arena internațio
nală, raportorul a relevat că anul 
acesta a marcat un eveniment de 
importanță istorică — încheierea 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, care a pus 
bazele și a jalonat direcțiile de 
acțiune a statelor pentru trans
formarea Europei continent 
care a fost arena a două răz
boaie mondiale — într-un con
tinent al unei păci trainice și 
colaborării fructuoase între po
poare. Esențial în acest context 
— a arătat vorbitorul — este ca 
documentele adoptate de confe
rință să fie transpuse în viață, 
în acțiuni * practice. O problemă 
cardinală în acest sens este ne
cesitatea consolidării procesului 
progresist de destindere politică, 
a încetării cursei înarmărilor și 
realizării de rezultate concrete 
în domeniul dezarmării.
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