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înscriindu-se ca un moment
_______________________ _________________ ———1

de deosebită importanță

în viața politică a țării, 

ieri și-a încheiat lucrările

CONGRESUL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE
Marele forum al unității de voință 

a națiunii noastre 
a ales pe secretarul general 
al Partidului Comunist Român 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

președinte al Frontului Unității Socialiste
Congresul Frontului Unității Socialiste, con

gresul întregului nostru popor, a culminat prin 
actul suprem, hotărît într-o impresionantă una
nimitate, al alegerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție de președinte al 
Frontului Unității Socialiste.

A fost o nouă și vibrantă manifestare a uni
tății și coeziunii tuturor fiilor țării, fără deose
bire de naționalitate, a tuturor făuritorilor de 
bunuri materiale și spirituale, în jurul Partidu
lui Comunist Român — forța politică conducă
toare a societății noastre.

A fost o nouă și vibrantă expresie a hotărî- 
rii întregului popor de a alege în fruntea Fron
tului Unității Socialiste, care înmănunchează 
toate orga5iiz*t<He, toate forțele sociale ale țării, 
pe secretarul general al partidului, pri
mul președinte al republicii, cu convin
gerea de nestrămutat că sub conducerea sa 
eforturile generale ale muncitorilor, țăranilor, 
intelectualilor, ale întregii națiuni vor fi și mai 
puternic unite în vederea înfăptuirii politicii 
interne și externe a partidului și statului, pen
tru făurirea cu succes a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Dînd glas sentimentelor de înaltă prețuire, de 
dragoste fierbinte, atit de pregnant exprimate 
de participanții la congres, primul ministru al 
guvernului, tovarășul Manea Mănescu, a spus :

„Am ferma convingere că exprim dorința fier
binte a tuturor participanților la acest congres 

istoric, că întrunesc voința unanimă a întregu
lui nostru popor, propunind să alegem ca pre
ședinte al Frontului Unității Socialiste pe cel 
mai iubit și respectat fiu al patriei, secretarul 
general al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. făuritorul politicii de trans
formare a, României intr-o țară a progresului 
și civilizației, militantul înflăcărat internaționa
list pentru izbînda cauzei oamenilor muncii de 
pretutindeni, pentru triumful dreptății și păcii 
în lume".

Congresul salută cu aclamații, cu urale care 
nu contenesc minute in șir, această propunere. 
Se scandează numele secretarului general.

„Personalitatea proeminentă a conducătorului 
încercat al partidului și sțatulul nostru — spune 
în continuare primul ministru — întruchipează 
cel mai fidel unitatea națională șl de voință a 
tuturor cetățenilor țării. Caracterizat prin înaltă 
principialitate, fierbinte patriotism, clarviziune 
și realism, tovarășul Nicolae Ceaușescu întru
nește cele mai alese virtuți ale poporului ro
mân, constituie garanția sigură â înfăptuirii cu 
succes a programului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate pe pămintul 
României".

Din nou răsună în sală puternice ovații, expre
sie a gîndurilor și sentimentelor unanime pe 
care le nutresc în aceste clipe participanții la 
acest moment Istoric șl, o dată cu ei, țara.

Bucuria și mîndria patriotică, entuziasmul 
nemărginit pe care le trăiește fiecare participant 
la acest moment solemn reprezintă însuși votul 
unanim prin care delegații și invitații la congres 
îl aleg pe tovarășul Nicolae Ceaușescu în înalta 
funcție de președinte al Frontului Unității So
cialiste.

„Avînd in vedere voința congresului, votul 
dumneavoastră unanim, declar solemn alegerea 
in funcția de președinte al Frontului Unității So
cialiste pe tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Trăiască Președintele I Trăiască România !*.
Urale nesfîrșite, puternice aclamații mar

chează aceste clipe de neuitat. Sub imensa cu
polă se scandează minute în șir, într-un singur 
glas. într-o singură simțire „Ceaușescu-P.C.R.“, 
„Ceaușescu și poporul", „Ceaușescu-România".

Răspunzînd acestei vibrante manifestări de 
dragoste și devotament, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Frontului Unității So
cialiste, a spus :

„Doresc să vă mulțumesc pentru încrederea ce 
mi-ați acordat-o și vă asigur pe dumneavoastră, 
asigur întregul popor că voi face totul pentru 
a servi cu credință poporul, cauza socialismului 
și comunismului în România".

Acest legămînt găsește un puternic ecou în Ini
mile și conștiințele tuturor celor prezenți, care 
ovaționează îndelung pentru Partidul Comunist 
Român, pentru secretarul.său generat

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
la încheierea lucrărilor congresului

Stimați tovarăși și prieteni,
Primul Congres al Frontului 

Unității Socialiste și-a desfășurat 
lucrările într-un spirit de deplină 
unitate, spirit ce caracterizează, de 
altfel, întreaga activitate a po
porului nostru în opera de con- 
ftrucție a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. (Aplauze pu
ternice).

In cadrul lucrărilor congresu
lui, atit în plen cit și în comisii, 
s-au dezbătut pe larg, într-un spi
rit de exigență și răspundere, pro
blemele multiple ale activității e- 
conomico-sociale, sarcinile legate 
de înfăptuirea politicii interne a 
partidului și statului nostru, pre
cum și a politicii externe de dez
voltare a colaborării cu toate sta
tele lumii fără deosebire de orân
duire socială.

în cadrul discuțiilor s-au adus o 
ferie de critici îndreptățite la a- 
dresa unor lipsuri și neajunsuri 
din activitatea consiliilor Frontu
lui Unității Socialiste. De aseme
nea, au fost formulate numeroase 

propuneri privind activitatea de 
viitor a frontului consacrată uni
rii eforturilor clasei muncitoare, 
țărănimii, intelectualității, ale tu
turor celorlalte categorii sociale, 
ale întregului nostru popor pen
tru înfăptuirea în cele mai bune 
condiții a programului elaborat 
de Congresul al X-lea, pentru 
realizarea cincinalului înainte de 
termen. (Aplauze puternice).

Fără îndoială, concluziile ce re
ies atit din critici, cit și din pro
puneri. vor trebui analizate de 
către Consiliul Național și Biroul 
Executiv, stabilindu-se un pro
gram concret de activitate in ve
derea transpunerii lor în viață. Se 
poate spune că, prin adoptarea u- 
nanimă a rezoluției Congresului 
Frontului Unității Socialiste, prin 
spiritul dezbaterilor din plen și 
comisii, congresul a aprobat in u- 
nanimitate activitatea desfășurată 
pină acum de Frontul Unității So
cialiste, de organizațiile compo
nente, politica de dezvoltare în 
ritm înalt a economiei, științei și 

culturii, de ridicare a bunăstării 
materiale și spirituale a întregu
lui nostru popor. (Aplauze pu
ternice).

In același timp, putem afirma că 
!n cadrul congresului, prin hotă- 
rîrile adoptate, s-au aprobat o- 
rientările de perspectivă, conti
nuarea dezvoltării României so
cialiste și in viitor într-un ritm 
înalt în vederea realizării sarcini
lor trasate de Congresul al X-lea 
de a reduce într-un timp cit mai 
scurt decalajul ce desparte țara 
npastră de țările dezvoltate din 
punct de vedere economic, pen
tru apropierea de aceste țări, 
pentru egalizarea nivelului de 
dezvoltare a României cu țări
le socialiste dezvoltate — consi
dered că acesta este un factor 
determinant pentru făurirea socie
tății socialiste multilaterale și 
crearea condițiilor materiale în 
vederea trecerii la făurirea comu
nismului pe pămîntul patriei noas
tre. (Aplauze puternice, prelungite).

Așa cum am menționat în ex

punerea mea, propunerile de vii
tor urmează să fie dezbătute în 
următoarele luni cu masele largi 
de oameni ai muncii pentru ca 
programul ce va fi adoptat spre 
sfîrșitul acestui an de Congresul al 
XI-iea să reprezinte voința între
gului popor, înțelepciunea și forța 
sa colectivă, să constituie expresia 
unanimă a hotârîrii sale de a asi
gura dezvoltarea în ritm tot mai 
înalt a României socialiste. (A- 
plauze puternice).

Frontului Unității Socialiste îi 
revin sarcini importante în coor
donarea activității tuturor organi
zațiilor componente, a tuturor ce
tățenilor care activează în cadrul 
organismelor și organizațiilor fron
tului, în vederea înfăptuirii sarci
nilor mari ce ne stau în față in 
viitor. Este necesar să facem totul 
pentru a uni forțele națiunii noas
tre socialiste într-o singură direc
ție, pentru a întări disciplina și 
ordinea în toate domeniile de ac
tivitate, pentru a spori răspunde
rea fiecăruia în domeniul său da 

activitate, astfel ca fiecare cetă
țean. fiecare activist, la locul lor 
de muncă, să-și aducă contribuția 
la înfăptuirea acestui minunat 
program menit să ridice poporul 
român, națiunea noastră socialistă 
pe noi culmi de civilizație și pro
gres, să-i asigure un loc demn în 
rîndul națiunilor lumii. (Aplauze 
puternice).

Putem spune că, prin unirea în 
cadrul său a tuturor categoriilor 
sociale, a tuturor organizațiilor 
obștești, a diferitelor organizații 
cooperatiste, a consiliilor naționa
lităților, asociații științifice și u- 
niuni de creatori, a cultelor, Fron
tul Unității Socialiste cuprinde în 
rîndurile sale pe toți cetățenii pa
triei noastre, fără deosebire de na
ționalitate. El simbolizează unita
tea de voință și acțiune a întregu
lui popor, reflectă procesul, ce se 
accentuează continuu, de transfor
mare a societății noastre socialiste 
într-o societate tot mai unitară,

(Continuare în pag. a III-a)

ÎN PAGINILE II—III—IV—V—VI

• REZOLUnHoNGIIESULUI
• Din cuvintul poriicipootilor
• Consiliul Național si DM Enecotiv 

ol Frontului Unității Socialisto

ÎN PAGINA A VII-A

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

o Delegația Departamentului National al Tineretu
lui și Sporturilor din Republica Zair

• Delegația Partidului Soclal-Creștin (flamand șl 
valon) din Belgia



« SClNTEIA - simbătâ 25 mai 1974PAGINA 2

REZOLUȚIA
Congresului Frontului Unității Socialiste
în zilele de 23 și 24 mai a c. și-a desfășurat lu- • 

crările la București primul Congres al Frontului 
L nității Socialiste, care n reunit 2 573 delegați, 
i piczentind Partidul Comunist Român. Uniunea 
Generală a Sindicatelor, Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Producție. Uniunea 
T n. rctuiui Comunist, Uniunea Asociațiilor Stu- 
ci-vi!iior Comuniști. Consiliul Național al Femei
lor. uniunile : scriitorilor, compozitorilor, artiști- 
' plastici și ziariștilor, asociațiile oamenilor de 
știință, cadrelor didactice și cineaștilor, coopera
ția meșteșugărească și de consum, consiliile oa
menilor muncii de naționalitate maghiară, ger
mană. sîrbă și ucraineană, alte organizații de 
masă, obștești și profesionale, cultele — toate or
ganizațiile politice și profesionale, toate clasele și 
păturile sociale din patria noastră.

Congresul a dezbătut, intr-un spirit de înaltă 
responsabilitate, problemele cele mai importante 
alo «U.-x 'iiării actuale și -de perspectivă ale socie- 
t.i-:i românești, rolul și sarcinile ce revin Fron
tului Unității Socialiste în ansamblul vieții noas- 
tre politic,'-sociale, în unirea forțelor și energii- 
1 -r întregului popor pentru realizarea programu- 
lui de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate in România.

Congresul a dat o înaltă apreciere și a aprobat 
în unanimitate expunerea privind ..Rolul și sar
cinile Frontului Unității Socialiste în înfăptui
rea programului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, a politicii ex
terne a României de pace și colaborare*, prezen
tata de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al Partidului Comunist Român, președin- 
t Republicii Socialiste România, președintele 
Frontului Unității Socialiste. Infâțișînd marile 
succese obținute de poporul român în răstimpul 
celor 30 de ani care au trecut de la eliberarea 
patriei, realizările istorice dobindite pe calea con- 
sTucțtei socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
făcut o profundă și multilaterală analiză a sta- 
c actual de dezvoltare a societății românești, 
a problemelor esențiale ale mersului ei înainte pe 
calea socialismului și comunismului.

în acest context au fost definite cu claritate 
direcțiile principale in care Frontul Unității So- 
c.aliste trebuie să-și îndrepte activitatea, pentru 
a-și aduce o contribuție tot mai însemnată la 
înfăptuirea programului partidului privind dez
voltarea economico-socială a patriei și ridicarea 
nivelului de bunăstare și civilizație al întregului 
popor, la consolidarea coeziunii tuturor forțelor 
politice și sociale ale societății noastre, la dezvol
tarea democrației socialiste, la atragerea tot mai 
activă a maselor celor mai largi de la orașe și 
sate la conducerea statului, a treburilor obștești. 
Prin bogăția de idei și măsurile concrete pe care 
Ie preconizează, expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu constituie un important îndreptar teo
retic și practic, un cuprinzător program de ac
țiune pentru întreaga activitate a Frontului Uni
tății Socialiste.

1. Desfășurindu-și lucrările în atmosfera de 
puternic avînt politic cu care întregul popor se 
pregătește să întimpine cea de-a XXX-a aniver
sare a eliberării patriei și Congresul al XI-lea al 
partidului. Congresul Frontului Unității Socia
liste a prilejuit o amplă evocare a luptei eroice 
purtate de-a lungul vremii de cele mai înaintate 
forțe sociale, de întregul popor român pentru eli
berarea socială și națională — luptă care a fost 
ridicată pe o treaptă superioară și condusă la 
deplină victorie de mișcarea muncitorească, de 
partidul politic marxist-leninist al clasei munci
toare — Partidul Comunist Român. Congresul a 
evidențiat însemnătatea deosebită a unității de 
acțiune a forțelor sociale și politice democratice, 
progresiste, ca factor decisiv al victoriei în lupta 
ele eliberare națională și socială. Făurirea acesiei 
unități. în jurul și sub conducerea partidului co
munist, a avut un rol esențial in eliberarea țării 
de sub jugul fascist, în înlăturarea claselor ex
ploatatoare și cucerirea întregii puteri de către 
clasa muncitoare și aliații săi, in asigurarea vic
toriei depline a noii orînduiri sociale în patria 
noastră. De la înalta tribună a congresului a fost 
exprimată recunoștința fierbinte a poporului față 
de eroii acestor lupte, s-a adus un cald și vibrant 
r magiu muncitorilor, țăranilor și intelectualilor din 
pa*r:a noastră, veteranilor mișcării revoluționare 
și democratice, militanților antifasciști, combatan
ților din războiul antihitlerist, tuturor celor care 
și-au adus contribuția la cucerirea și consolidarea 
independenței naționale, la făurirea statului na
țional unitar, la victoria revoluției și construcției 
socialismului pe pămîntul românesc.

2. Congresul exprimă profunda satisfacție pen
tru marile înfăptuiri obținute de poporul român 
sub conducerea Partidului Comunist Român in 
răstimpul care a trecut de la eliberare în toate 
domeniile construcției noii societăți. In mai puțin 
de trei decenii, poporul român a parcurs mai 
multe etape ale dezvoltării sale istorice : s-au rea
lizat profunde transformări in viața socială, s-a 
înfăptuit cu succes revoluția proletară. România 
burghezo-moșierească din trecut, slab dezvoltată 
economic, dependentă de marile puteri imperia
liste. a devenit astăzi o țară socialistă, liberă și 
deplin stâpînă pe soarta sa, cu o economie dina
mică. o industrie și agricultură în plin proces de 
dezvoltare și modernizare, cu un nivel de viață 
și de civilizație materială și spirituală tot mai ri
dicat. Socialismul a învins definitiv în toate sfe
rele activității economico-sociale din patria noas
tră.

Congresele al IX-lea și al X-lea ale Partidului 
Comunist Român, care au trasat liniile directoare 
și obiectivele concrete în vederea edificării socie
tății socialiste multilateral dezvoltate in România, 
s-au înscris ca momente de o deosebită importan
ță in înnoirea întregii noastre vieți social-politice 
și de stat. Prin amploarea realizărilor, prin rit
murile înalte ale dezvoltării economice și sociale, 
prin perfecționările aduse organizării societății, 
relațiilor sociale, tuturor sectoarelor de activitate, 
anii care au trecut de la Congresul al IX-lea re
prezintă perioada cea mai dinamică și mai fertilă 
nu numai din ansamblul celor trei decenii de la 
eliberare, ci și din întreaga istorie a patriei.

Ca rezultat al tuturor înfăptuirilor din acești 
ani. România este astăzi o'țară a libertății și de
mocrației, a demnității și progresului, ilustrînd, 
prin realizările sale în toate domeniile de activi
tate. forța pe care o dobîndește un popor deplin 
stăpin pe destinele sale, aducînd contribuții de 
seamă, alături de celelalte țări socialiste, la întă
rirea forțelor socialismului și păcii în lume, la 
afirmarea superiorității noii orînduiri sociale, la 
creșterea puterii de atracție și a influenței ideilor 
socialismului în lume.

3. Istoricele transformări revoluționare petrecute 
în cei 30 de ani care au trecut de la eliberarea ță- 
_rii au determinat schimbarea fundamentală a 
structurii sociale a României. Au fost înlăturate 
pentru totdeauna clasele exploatatoare. societatea 
românească de astazi fiind alcătuita din clase și 
categorii sociale de oameni ai muncii strîns uniți 
prin interese și aspirații comune, prin munca 
creatoare pentru edificarea societății socialiste.

Unitatea societății noastre este indisolubil legată 
de rolul îndeplinit de clasa muncitoare, devenită 
dintr-o clasă exploatată și asuprită, cum era în 
trecut, clasa conducătoare în stat, o clasă de pro
prietari ai mijloacelor de producție și de producă
tori , de alianța muncitorească-țărănească — baza 
t ainică. de neclintit, a orinduirii noastre — ri
dicată De o treaptă superioară prin transformarea 
țărănimii într-b clasă nouă, omogenă, cu un ideal 
social unitar ; de participarea activă a intelectua
lității. alături de clasa muncitoare și țărănime, la 
revoluția și construcția socialistă.

O realizare istorică a orinduirii socialiste, și, tot
odată, un factor important de cimentare puternică 
a coeziunii societății noastre, o constituie unitatea 
frățească dintre oamenii muncii români și cei 
aparținînd naționalităților conlocuitoare — unitate 
închegată ca rezultat al politicii marxist-leniniste 
a partidului in problema națională, al asigurării 
deplinei egalități in drepturi a tuturor cetățenilor, 
fără deosebire de naționalitate, al dezvoltării eco
nomico-sociale a tuturor regiunilor țării.

Frontul Unității Socialiste constituie expresia 
unității tuturor acestor forțe politice și sociale, a 
coeziunii de nezdruncinat ce caracterizează socie
tatea noastră socialistă, a devotamentului și încre
derii nemărginite cu care toți oamenii muncii. în
tregul nostru popor urmează Partidul Comunist 
Român în opera de edificare socialistă a țării.

4. Victoriile istorice dobîndite în anii construc
ției socialiste constituie o strălucită confirmare a 
justeței și realismului politicii partidului nostru, 
care aplică în mod creator adevărurile generale 
ale socialismului la condițiile concrete ale Româ
niei. Aceste mărețe realizări sînt rezultatul mun
cii eroice a clasei muncitoare, al activității țără
nimii cooperatiste, a întregii țărănimi, al efortu
rilor intelectualității, ale tuturor oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționalitate, care înfăp
tuiesc cu entuziasm și abnegație politica marxist- 
leninistă a Partidului Comunist Român. Slujind 
cu credință neclintită cauza libertății și ferici
rii poporului, reflectînd în politica sa cerințele 
vitale ale dezvoltării sociale, ale progresului ma
terial și spiritual al României, partidul și-a do- 
bîndit o imensă autoritate și prestigiu în ma
sele largi ale poporului. Dînd glas sentimente
lor întregului popor. Congresul Frontului Unită
ții Socialiste își exprimă deplina adeziune la po
litica internă și externă a Partidului Comunist 
Român — forța politică conducătoare a societății 
socialiste românești.

Congresul Frontului Unității Socialiste subli
niază contribuția esențială, hotărîtoare adusă la 
elaborarea și înfăptuirea politicii partidului de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al 
partidului, președintele Republicii Socialiste 
România. De numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sint indisolubil legate orientările și li
niile directoare stabilite de Congresele al IX-lea 
și al X-lea și conferințele naționale ale partidu
lui. puternicul suflu înnoitor care a dinamizat 
toate sferele activității sociale, accelerînd ritmul 
general de dezvoltare social-politică, economică 
și culturală a țării.

Congresul apreciază că alegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de președinte 
al Republicii Socialiste România constituie un act 
istoric in care și-au găsit expresia voința întregii 
națiuni, sentimentele unanime de prețuire și dra
goste pentqu întiiul fiu al țârii, încrederea în 
înaltele sale calități de militant revoluționar, de 
înflăcărat patriot și eminent om de stat, ce și-a 
dedicat întreaga sa viață cauzei partidului, feri
cirii și bunăstării poporului, propășirii României.

II
1. Congresul apreciază că, în anii care au trecut 

de la crearea sa. Frontul Unității Socialiste și-a 
dovedit pe deplin marea însemnătate- în viața 
social-politică a țării. în promovarea politicii in
terne și externe a României socialiste. Crearea 
Frontului Unității Socialiste — organism* politic 
permanent, revoluționar, democratic — a răspuns 
unei necesități obiective de unire tot mai strînsă a 
tuturor forțelor social-politice ale țării, de întărire 
continuă a unității și coeziunii întregii noastre 
națiuni socialiste în jurul Partidului Comunist 
Român. Reunind toate forțele politico-sociale — 
Partidul Comunist Român și toate organizațiile 
de masă, obștești, profesionale, culturale, consiliile 
oamenilor muncii aparținînd naționalităților con
locuitoare. precum și cultele — Frontul Unității 
Socialiste constituie cel mai lațg organism politic 
democratic al României de astăzi, cadrul organi
zatoric adecvat pentru participarea maselor 
populare, a tuturor oamenilor muncii la viața 
social-politică a țării, la întreaga operă de edifi
care a societății socialiste multilateral dezvoltate. 
El este expresia cea mai grăitoare a schimbărilor 
fundamentale produse în structura socială a țării, 
precum și a perspectivei de unire tot mai strînsă 
și apropiere tot mai deplină a tuturor claselor și 
categoriilor sociale in făurirea noii societăți de 
oameni ai muncii, a societății comuniste.

2. In cadrul Frontului Unității Socialiste, roîul 
conducător revine Partidului Comunist Român — 
forța politică conducătoare a societății noastre, 
care poartă răspunderea fundamentală în organi
zarea și conducerea operei de construcție socia
listă, a întregii activități economice, politice și 
culturale. înfăptuirea conducerii de către partid 
în toate domeniile construcției socialiste, ale vieții 
materiale și spirituale a țării constituie garanția 
unor noi și mari succese pe drumul viitorului co
munist al României. Congresul declară solemn că 
programul Partidului Comunist Român de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate, de 
ridicare continuă a nivelului de trai material și 
spiritual al Întregului popor constituie programul 
Frontului .Unității Socialiste, pentru a cărui în
făptuire -va milita neabătut, antrenînd larg în 
acest scop toate forțele și energiile națiunii noastre 
socialiste.

3. In actuala etapă istorică de dezvoltare a țării 
se afirmă în continuare rolul statului în societate, 
cresc atribuțiile sale în organizarea și conducerea 
vieții sociale. Congresul subliniază necesitatea 
aplicării consecvente a principiului centralismului 
democratic în întreaga viață de stat, a îmbinării 
centralismului cu dezvoltarea continuă a inițiati
vei organelor locale, a participării maselor largi 
populare la conducerea întregii activități econo
mico-sociale.

Congresul trasează consiliilor Frontului Unității 
Socialiste sarcina de a milita pentru întărirea con
tinuă a legalității socialiste, a ordinii și disciplinei 
In toate domeniile de activitate, pentru asigurarea 
respectării de către toate organismele sociale și 
de stat, de către toți cetățenii a normelor de drept 
consfințite prin legile statului socialist.

4. Frontul Unității Socialiste va acționa pentru 
dezvoltarea și adîncirea continuă a democrației 
socialiste in direcțiile siab'.Pte de Congresul al 
X-lea al P.C.R. și de conferințele naționale ale 
partidului, pentru a deveni elementul motor al 

acestui proces șl a asigura cadrul organizato
ric cel mai corespunzător pentru participarea în
tregului popor la conducerea treburilor obștești, 
a activității statului.

Apreciind rolul mereu sporit al opiniei publice, 
al inițiativelor cetățenești în dezvoltarea șl per
fecționarea întregii noastre vieți sociale, congre
sul trasează Frontului Unității Socialiste, Consi
liului Național, consiliilor județene sarcina de a 
asigura o judicioasă coordonare a eforturilor tu
turor organizațiilor componente tn scopul partici
pării unitare și în cele mai bune condiții a tutu
ror cetățenilor la dezbaterea temeinică și organi
zată a problemelor politicii interne și externe a 
statului nostru, a tuturor proiectelor de hotărîri 
și legi care privesc dezvoltarea generală a socie
tății noastre. i

Frontului Unității Socialiste îi revin sarcini im
portante în coordonarea activității tuturor orga
nizațiilor componente, astfel încît fiecare să-și 
poată îndeplini cit mai bine rolul ce-i revine în 
societate, să poată asigura o participare efectivă 
și cît mai activă a membrilor lor la viața poli
tică și social-economică a țării. Frontul Unității 
Socialiste este chemat să asigure antrenarea la 
acțiunile pe care le întreprinde a tuturor organi
zațiilor din care este alcătuit, precum șl exerci
tarea unui control reciproc între acestea, In ve
derea realizării cu forțe comune a obiectivelor 
unice care decurg din programul partidului, ce 
corespunde intereselor vitale ale întregii noastre 
societăți.

Congresul relevă necesitatea de a se acorda o 
atenție deosebită atragerii țărănimii în organiza
țiile sătești ale Frontului Unității Socialiste, a fe
meilor și tineretului, precum și a cetățenilor din 
cartiere, astfel ca activitatea publică de masă să 
cuprindă toate sferele vieții noastre sociale, ca 
toți cetățenii României socialiste să poată lua 
parte în mod cît mai activ la întreaga viață eco
nomică și socială a țării.

Prin întreaga lor activitate, consiliile Frontului 
Unității Socialiste trebuie să-și îndeplinească mai 
eficient atribuțiile ce le revin, de a organiza, co
ordona și îndruma munca deputaților Marii A- 
dunări Naționale și ai consiliilor populare pen
tru realizârea mandatului lor de aleși ai oameni
lor muncii, ai maselor largi populare de la orașe 
și sate.

în pregătirea alegerilor din 1975 pentru Marea 
Adunare Națională și consiliile populare — în 
cadrul cărora se vor depune mai multe candida
turi pentru un loc de deputat — Frontului Unității 
Socialiste îi revine îndatorirea de a se preocupa 
temeinic de desemnarea candidaților în alegeri, 
propuși din rindurile celor mai buni oameni ai 
muncii din toate domeniile, care prin activitatea 
lor au demonstrat și demonstrează că pun mai 
presus de orice interesele societății, că militează 
ferm pentru înfăptuirea neabătută a programului 
Partidului Comunist Român.

Apreciind pozitiv rezultatele obținute de conste 
liile Frontului Unității Socialiste în organizarea 
controlului obștesc, congresul subliniază necesi
tatea aplicării consecvente a tuturor prevederilor 
legii care reglementează această formă democra
tică de participare a maselor la îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de viață.

5. Activitatea politică și organizatorică a consi
liilor Frontului Unității Socialiste, a tuturor orga
nizațiilor componente va fi orientată spre mobi
lizarea tuturor capacităților și energiilor oameni
lor muncii pentru realizarea înainte de termen a 
planului cincinal de dezvoltare economico-socia- 
lâ a țării, a angajamentelor asumate în întrecerea 
socialistă. Se va acorda o atenție deosebită creș
terii contribuției organizațiilor de masă și ob
ștești la antrenarea celor ce muncesc în opera 
de realizare a sarcinilor privind creșterea pro
ducției și productivității muncii, sporirea eficien
ței economice și ridicarea calității produselor, 
buna pregătire și utilizare a forței de muncă, 
gospodărirea și valorificarea superioară a resur
selor materiale, a energiei și combustibilului, fo
losirea integrală a timpului de lucru și a capa
cităților de producție, reducerea cheltuielilor ma
teriale de producție, a consumurilor de materii 
prime și materiale, promovarea și aplicarea nou
lui, â cuceririlor științei și tehnicii contempo
rane.

La sate, consiliile Frontului Unității Socialiste 
vor acționa în vederea dezvoltării și modernizării 
agriculturii, creșterii producției vegetale și ani
male, conservării și bunei gospodăriri a fondului 
funciar, realizării programului național de^ hidro
ameliorații și pentru aplicarea tuturor măsurilor 
de care depind sporirea producției și productivi
tății muncii in acest important sector al econo
miei naționale, ridicarea gradului de civilizație și 
cultură a satului românesc.

Frontul Unității Socialiste va lua parte activă 
la elaborarea și dezbaterea largă cu masele de 
oameni ai muncii a proiectului viitorului plan 
cincinal, a prognozelor, a întregului program de 
dezvoltare economică și socială a României pînă 
in anul 1990, care vor fi supuse aprobării Con
gresului al XI-lea al partidului.

6. Congresul cere consiliilor Frontului Unității 
Socialiste să acorde o atenție deosebită probleme
lor privind ridicarea nivelului de trai al popu
lației, dezvoltarea edilitară și social-culturală a 
județelor și localităților, inițiind, cu participarea 
organizațiilor componente, dezbateri și largi ac
țiuni de consultare a mamelor privind sistemati
zarea comunelor și orașelor, construcția de locuin
țe și obiective social-culturale, dezvoltarea rețelei 
sanitare, comerciale și de transport în comun, lăr
girea sferei serviciilor publice ș.a., urmărind re
zolvarea propunerilor făcute de cetățeni și mobi
lizarea maselor la înfăptuirea obiectivelor sta
bilite.

In vederea sporirii eficienței acțiunilor patriotice 
organizate în cadrul întrecerii pentru înfrumuse
țarea și buna gospodărire a localităților. îndru
marea acestei acțibni de masă va fi realizată de 
către consiliile locale ale Frontului Unității So
cialiste, care vor coordona participarea organiza
țiilor de masă și obștești și vor asigura — îm
preună cu consiliile populare — organizarea uni
tară a lucrărilor, o mai judicioasă folosire a 
forțelor.

7. Prin întreaga sa activitate, Frontul Unității 
Socialiste este chemat să aducă o contribuție im
portantă la dezvoltarea conștiinței socialiste a 
maselor, la formarea omului nou, constructor ac
tiv și conștient al socialismului și comunismului. 
Congresul trasează consiliilor Frontului Unității 
Socialiste sarcina să participe activ la transpu
nerea consecventă în viață a programului parti
dului privind intensificarea activității politico- 
ideolngice, de ridicare a nivelului general al cu
noașterii și educației socialiste a maselor, de așe
zare a relațiilor din societatea noastră pe baza 
principiilor eticii și echității socialiste și comu
niste.

Consiliile Frontului Unității Soclaljste vor acor
da o sporită atenție răspîndirii’ cunoștințelor ști
ințifice, în scopul ridicării nivelului de cunoaș
tere al maselor, al înțelegerii legilor naturii și 

societății, pentru interpretarea justă a fenomene
lor înconjurătoare, a dezvoltării sociale contem
porane.

Consiliul Național șl consiliile locale ale Fron
tului Unității Socialiste vor dezbate și analiza 
periodic contribuția organizațiilor componente la 
desfășurarea muncii cultural-educative și vor asi
gura măsurile corespunzătoare pentru intensifi
carea acestei activități, pentru creșterea eficienței 
ei în viața social-politică a țării.

întreaga activitate politică, educativă, culturală 
și artistică trebuie să fie dominată de un puternic 
suflu revoluționar, să fie îndreptată In direcția 
combaterii concepțiilor și mentalităților învechite, 
anacronice, să cultive spiritul nou, socialist, în 
Rîndirea și comportarea oamenilor, în relațiile so
ciale, în întreaga viață a societății noastre.

III
Congresul Frontului Unității Socialiste exprimă 

deplina sa aprobare față de activitatea internațio
nală desfășurată de conducerea partidului și sta
tului in conformitate cu principiile și orientările 
fundamentale stabilite de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională ale Partidului Comunist Ro
mân — orientări confirmate întru totul de viață, 
de evoluția evenimentelor pe plan mondial. Re
levând cu satisfacție că această activitate, bogată 
și multilaterală, corespunde întru totul atît inte
reselor popbrului român, cît și intereselor gene
rale ale cauzei socialismului, păcii și colaborării 
între popoare, congresul acordă o înaltă apreciere 
acțiunilor întreprinse de România în slujba aces
tor nobile cauze, aportului său constructiv și 
consecvent la soluționarea problemelor majore 
ale contemporaneității, la consolidarea tendințelor 
pozitive, a cursului nou spre destindere în viața 
internațională.

In mod deosebit, congresul subliniază rolul 
esențial și contribuția personală, hotărîtoare adusă 
la elaborarea și realizarea întregii politici externe 
a României de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, pre
ședintele Frontului Unității Socialiste, care, 
prin activitatea sa dinamică, neobosită, plină 
de pasiune și principialitate revoluționară, prin 
nețărmuritul devotament pentru patrie și popor, 
prin internaționalismul său consecvent, ser
vește cu înaltă răspundere interesele Româ
niei. interesele generale ale socialismului, idea
lurile de pace și progres social, de colaborare 
și înțelegere internațională. Inițiativele și contac
tele internaționale ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, vizitele întreprinse în numeroase țări 
ale lumii — din Europa. Asia, Africa, America de 
Nord și America Latină — acțiuni străluci
te și de excepțională importanță ale politi
cii externe românești, au avut drept rezul
tat adîncirea relațiilor de prietenie și colabora
re cu cețelalte țări sopiqliste. cu. partidele co
muniste și muncitorești, cu alte partide și or
ganizații democratice progresiste, au dus. la ex
tinderea legăturilor de solidaritate militantă cu 
tinerele state angajate pe calea dezvoltării de sine 
stătătoare, cu mișcările de eliberare națională, cu 
forțele revoluționare, antiimperialiste și antico
lonialiste, la amplificarea raporturilor cu nume
roase alte state ale lumii. Declarațiile solemne 
comune, tratatele, înțelegerile și comunicatele co
mune semnate cu aceste prilejuri au pus baze 
trainice pentru intensificarea colaborării reciproc 
avantajoase, constituind în același timp contri
buții de mare însemnătate ale României la afir
marea principiilor unor noi relații internaționale, 
bazate pe deplină egalitate și respect reciproc, la 
îmbunătățirea generală a climatului politic și a 
înțelegerii intre națiuni, la stimularea cursului 
spre destindere și colaborare internațională.

Militînd pentru promovarea politicii externe a 
partidului și statului, Frontul Unității Socialiste 
va acționa cu hotărîre pentru dezvoltarea și am
plificarea în continuare a relațiilor României cu 
toate țările socialiste, cu statele care au pășit pe 
calea dezvoltării economice și sociale independen
te, cu mișcările de eliberare națională, cu toate 
forțele progresului care luptă pentru triumful 
păcii și bunei înțelegeri dintre popoare.

Congresul relevă cu satisfacție consecvența cu 
care România socialistă așază la temelia relații
lor și activității sale internaționale principiile res
pectării suveranității și independenței naționale, 
egalității în drepturi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, ale nerecurgerii la 
forță sau la amenințarea cu forța în. raporturile 
dintre state, fermitatea cu care țara noastră mili
tează ca aceste principii menite să asigure con
diții favorabile pentru dezvoltarea liberă a fie
cărei națiuni și, totodată, conlucrarea pașnică, 
fructuoasă între toate națiunile 6ă fie tot mai 
larg promovate în practica internațională. Frontul 
Unității Socialiste își exprimă hotărîrea de a con
tribui și în viitor, prin întreaga sa activitate, la 
promovarea în viața internațională a acestor prin
cipii fundamentale ale unor noi relații, democra
tice, intre toate statele lumii.

Congresul subliniază activitatea rodnică, mul
tilaterală, desfășurată de România, ca țară euro
peană, pentru instaurarea unui climat de securi
tate și pace pe continentul nostru, contribuția 
Concretă, activă, a țării noastre la pregătirea și 
desfășurarea primei și celei de-a doua faze a Con
ferinței pentru securitate și cooperare în Europa.

Pronunțîndu-se pentru accelerarea lucrărilor 
fazei a doua a conferinței și întrunirea celei de-a 
treia faze la nivelul cel mai înalt, congresul își 
exprimă speranța că la conferință vor fi adoptate 
documente clare, care să statornicească noile prin
cipii și relații pe continentul nostru, să dea tu
turor statelor garanția unei depline securități, să 
pună bazele colaborării economice, tehnico-știin- 
țifice și cooperării neîngrădite intre popoarele eu
ropene. De asemenea, congresul consideră că ar 
fi deosebit de util să se ajungă la constituirea 
unui organism permanent, care să asigure conti
nuarea contactelor, întîlnirUor, consultărilor vii
toare ale statelor europene asupra diferitelor pro
bleme ce se cer soluționate în vederea întăririi 
securității și dezvoltării cooperării pe continent. 
Congresul reafirmă hotărîrea Frontului Unității 
Socialiste de a milita neabătut pentru ca Europa 
să devină cu adevărat un continent al păcii și al 
colaborării.

Pornind de la ldeea că destinderea și securita
tea în Europa presupun dezvoltarea colaborării și 
înțelegerii în toate zonele continentului, con
gresul apreciază că intensificarea relațiilor de 
bună vecinătate 'și conlucrare pașnică în Balcani 
reprezintă o cauză de prim ordin pentru po
poarele din această regiune și de pe întregul con
tinent.

Congresul dă o înaltă apreciere activității neo
bosite desfășurate de România pentru rezolvarea 
tuturor problemelor internaționale în spiritul 
păcii și înțelegerii între națiuni, pentru stingerea 
focarelor de război și încordare din lume, pentru 
soluționarea, pe cale politică, prin tratative, a li
tigiilor dintre state. Trebuie făcut totul pentru 
a nu se mai admite sub nici un motiv recurgerea 
la forță și la amenințarea cu forța în soluționarea 
diferendelor internaționale.

Frontul Unității Socialiste consideră că trebui® 
Intensificate eforturile pentru realizarea unei păci 
drepte șl trainice în Orientul Mijlociu, pe baza 
rezoluțiilor Consiliului de Securitate. Apreciind 
pozitiv pașii intreprinși pînă acum pe calea dezan
gajării militare, congresul relevă necesitatea de 
a se acționa pentru soluționarea politică a con
flictului, care să ducă la retragerea trupelor israe- 
liene din teritoriile arabe ocupate în urma războ
iului din 1967, asigurarea independenței și inte
grității teritoriale a tuturor statelor din zonă, re
zolvarea problemei poporului palestinean în con
formitate cu interesele sale legitime.

în ce privește situația din Indochina, congresul 
consideră că este necesar să se depună in conti
nuare eforturi susținute în vederea înfăptuirii 
acordurilor de la Paris, asigurîndu-se o pace trai
nică în această zonă, respectarea dreptului po
poarelor vietnamez, khmer și laoțian de a-și so
luționa singure problemele, fără amestec din 
afara, de a se dezvolta de sine stătător.

Congresul apreciază că o problemă majoră a 
lumii de azi este lichidarea decalajului dintre 
țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare — 
decalaj determinat de politica imperialistă, colo
nialistă și neocolonialistă, de raporturile de ine
chitate pe care această politică le-a generat. Fron
tul Unității Socialiste va acționa cu toată con
secvența pentru înfăptuirea politicii României 
privind crearea unei ordini noi în viața interna
țională, a unui raport echitabil între prețurile 
materiilor prime și ale produselor industrializate, 
pentru respectarea dreptului fiecărei națiuni de 
a fi stăpînă pe deplin pe bogățiile sale naționale 
și de a participa în condiții de deplină egalitate 
la schimbul mondial de valori.

Pornind de la realitatea că în prezent cursa 
înarmărilor duce la irosirea unor uriașe fonduri 
materiale și energii umane, făcînd să planeze în 
permanență asupra popoarelor pericolul unor noi 
războaie, congresul apreciază că una din proble
mele cele mai stringente ale lumii de azi este 
intensificarea eforturilor pentru înfăptuirea de
zarmării și, în primul rînd, a dezarmării nucleare. 
Și în viitor, Frontul Unității Socialiste va acționa 
cu toată fermitatea pentru înfăptuirea politicii 
României în acest domeniu.

Congresul salută contribuția României, prin 
acte și inițiative concrete, la creșterea rolului și 
eficienței Organizației' Națiunilor Unite în viața 
internațională. El reafirmă cu putere convingerea 
poporului român că soluționarea problemelor 
mari și complexe ce confruntă în prezent omeni
rea trebuie să fie rezultatul conlucrării întregii 
comunități mondiale, cu participarea egală în 
drepturi a tuturor țărilor, fără deosebire de orîn- 
duire socială, de mărimea lor și de potențialul 
lor economic, uman sau militar. Totodată, con
gresul subliniază că o cerință de mare importanță 
pentru rezolvarea acestor probleme în conformi
tate cu interesele popoarelor lumii este partici
parea mai intensă a maselor largi populare la 
viața internațională. Constituie un imperativ ar
zător al zilelor noastre ca opinia publică să-și 
facă auzit ferm și răspicat glasul, să impună 
respectarea voinței și aspirațiilor popoarelor la 
independență și libertate, pace și progres?

în spiritul politicii externe constructive a par
tidului și statului nostru, Frontul Unității Socia
liste va dezvolta în continuare relații internațio
nale cu organizații politice, obștești și de masă, 
cu partide democratice și progresiste din alte țări 
de pe toate continentele, cu mișcările de eliberare 
națională, amplificînd contactele, schimburile de 
experiență, legăturile 6ale cu organizațiile simi
lare din toate țările.

Frontul Unității Socialiste va face totul pentru 
a-și aduce întreaga sa contribuție la aplicarea în 
viață a politicii externe a României socialiste, 
pusă în slujba intereselor poporului nostru, a 
cauzei socialismului, a colaborării între popoare, 
a statornicirii și întăririi păcii în lume, a făuririi 
unei lumi mai bune, mai drepte.

IV
Primul Congres al Frontului Unității Socialiste 

a constituit o puternică manifestare a unității de 
nezdruncinat a întregului nostru popor în jurul 
Partidului Comunist Român — forța politică con
ducătoare a societății socialiste românești — a 
hotărîrii întregii noastre națiuni de a transpune 
în mod exemplar în viață politica internă și ex
ternă a partidului, a României socialiste. întrunit 
în anul, jubiliar 1974, anul împlinirii a trei de
cenii de la eliberarea țării și anul celui de-al 
XI-lea Congres al partidului, primul Congres al 
Frontului Unității Socialiste cheamă muncitorii, 
țăranii, intelectualii, pe toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, să-și consacre toate 
forțele și energiile creatoare înfăptuirii grandioa
sei opere de construire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe pămîntul României !

Muncitori, tehnicieni, ingineri din uzinele ?! 
fabricile țării, de pe șantierele de construcții ! 
Dezvoltați și ridicați mereu mai sus strălucitele 
tradiții de muncă și eroism ale clasei muncitoare, 
acționînd cu hotărîre pentru ..realizarea în cele 
mai bune condiții a programului de dezvoltare 
economică a țării, pentru îndeplinirea și depă
șirea prevederilor planului din acest an, pentru 
realizarea cincinalului înainte de termen !

Oameni ai muncii de pe ogoare ! Puneți toată 
priceperea și puterea voastră de muncă în slujba 
dezvoltării agriculturii noastre socialiste, a înflo
ririi satelor patriei ! Faceți ca anul 1974 să fie 
anul producțiilor agricole record !

Specialiști din domeniul științei, oameni de artă 
și cultură ! Contribuiți cu întreaga capacitate de 
gîndire și creație la propășirea științei și culturii 
românești, la înflorirea continuă a vieții spirituale 
a poporului român, la progresul susținut al patriei 
pe calea civilizației socialiste !

Tineri de pe tot cuprinsul țării ! Faceți din 
muncă suprema voastră datorie, dăruiți întreaga 
energie, entuziasmul și priceperea voastră măreței 
opere istorice de construcție socialistă a patriei, 
făuririi viitorului comunist !

Femei din orașe și sate ! Participați activ la 
viața economică și socială a țării, transmiteți 
noilor generații înaltele virtuți ale poporului 
nostru, sentimentul datoriei față de patrie, al dem
nității, adevărului și dreptății, al patriotismului, 
respectului și prieteniei față de toate popoarele 
lumii !

Militari ai forțelor noastre armate ! Fiți la înăl
țimea eroilor acestui pămînt, pregătiți-vă cu 
abnegație pentru a sluji cauza poporului, apărînd 
cu fermitate cuceririle sale revoluționare !

Cetățeni ai României, cetățeni ai minunatei 
noastre țări ! Bucurîndu-vă de drepturile demo
cratice cucerite prin lupta și munca eroică a 
atîtor generații de înaintași, de marile realizări ale 
prezentului socialist, strîns uniți în jurul partidu
lui, consacrați-vă întreaga voastră energie și forță 
creatoare pentru a spori strălucirea patriei, pentru 
a «asigura făurirea unui înalt nivel de bunăstare 
fi civilizație națiunii noastre socialiste.
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Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
la încheierea lucrărilor Congresului Frontului Unității Socialiste

(Urmare din pag. D 
d? făurire n poporului muncitor 
i- ic r,! s >c,clătii comuniste. (Vil 
aplauze). Aceasta constituie, tot
odată. o expresie a dezvoltării tot 
mal largi a democrației noastre 
aoclaliste, a participării active a 
tuturor membrilor societății, a în
tregului popor, la adoptarea hotă- 
ririlor privind politica inter
nă și externă, la conducerea 
diferitelor domenii de activitate, 
la făurirea viitorului patriei de 
către poporul însuși, stăpln pe 
destinele sale, hotârit sâ-și fău
rească viata așa cum dorește. ( \- 
plauzc puternice, prelungite). Fără 
îndoială. Consiliului Național, ce
lorlalte consilii. Frontului Unității 
Socialiste, in general, le revin sar
cini deosebit de mari în asigura
rea celor mai bune condiții pen
tru dezbaterea permanentă, cu toți 
cetâțen i patriei, a problemelor 
care privesc dezvoltarea societății 
socialiste, perfecționarea continuă 
a formelor organizatorice, a con
ducerii si planificării vieții socia
le. în direcția asigurării cadrului 
organizatoric de participare acti
vă la viata politică a țării a tu
turor cetățenilor. Frontului Uni
tății, organismelor sale de condu
cere le revin sarcini deosebit de 

importante. Trebuie să facem to
tul pentru a răspunde în cele mal 
bune condiții acestei misiuni de 
mare răspundere pentru progresul 
multilateral al societății, pentru 
viitorul poporului nostru 1 (Aplau- 
tc puternice, prelungite).

Congresul a adoptat statutul, 
care stabilește normele organizării 
și activității viitoare a organisme
lor și organizațiilor Frontului U- 
nității Socialiste : de asemenea, el 
n ales Consiliul Național al Fron
tului Unității Socialiste, care,
prin compoziția sa, este o
expresie a însăși structurii so
ciale și politice a societății
noastre socialiste. însuși congre
sul nostru este expresia cea mal 
elocventa a largii unități a po
porului nostru, expresia participă
rii la viața politică și socială a 
tuturor categoriilor sociale, a în
tregii națiuni.

Doresc să adresez, în numele 
Consiliului National al Frontului 
Unității Socialiste, cele mai calde 
mulțumiri pentru încrederea acor
dată celor pe care i-ați desemnat 
și confirmat in acest consiliu. 
(Aplauze puternice). Cred că toți 
tovarășii și prietenii din Consi
liul Național al Frontului Unității 
Socialiste sint de acord să mulțu
mim congresului pentru încrede

rea acordată, să mulțumim între
gului nostru popor — considered 
câ încrederea unnnlmă a congre
sului cslc, în realitate, expresia 
voinței poporului. Doresc să vă 
asigur pe dumneavoastră, între
gul popor, că vom face totul pen
tru ca activitatea viitoare a Con
siliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste să corespundă ce
rințelor și exigențelor crescînde 
ale poporului, că vom acționa pen
tru a realiza în cele mai bune con
diții marile sarcini ce stau în fața 
Consiliului Național, in fața ce
lorlalte organisme ale frontului, 
in fața Frontului Unității Socia
liste. Fiți siguri că vom face to
tul pentru a ne îndeplini cu cinste 
marile îndatoriri ce ne revin I 
(Aplauze puternice).

Doresc, încă o dată, să adresez 
mulțumirile mele congresului, în
tregului popor, pentru încrederea 
acordată prin alegerea mea ca 
președinte al Frontului Unității 
Socialiste. Vă asigur pe dumnea
voastră, întregul popor că voi fa
ce totul pentru a asigura înfăp
tuirea neabătută a programului 
trasat de Congresul al X-lea, 
a programului ce va fi ela
borat de Congresul al XI-lea al 
partidului, avînd convingerea că 
aceasta corespunde pe declin nă

zuințelor vitale ale Întregului po
por, că de realizarea acestor pro
grame depind bunăstarea, ferici
rea. viitorul însuși al națiunii 
noastre socialiste. (Aplauze puter
nice). Voi face totul pentru a a- 
sigura unirea eforturilor Consiliu
lui Național, Biroului Executiv, 
organizațiilor componente, a efor
turilor întregului nostru popor, în 
direcția unică a înfăptuirii neabă
tute a programului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, a creării condițiilor 
trecerii spre societatea comunistă. 
(Aplauze îndelungate ; se scandea
ză : „Ceaușescu-P.C.R."). în strin- 
să concordanță cu voința poporu
lui nostru, vol face totul pentru 
a asigura înfăptuirea neabătută a 
orientărilor Congresului al X-lea 
și Conferinței Naționale — care, 
fără îndoială, vor fi confirmate șl 
dezvoltate în noile condiții de 
Congresul al XI-lea — de dezvol
tare a relațiilor de colaborare șl 
solidaritate ale României cu toa
te țările socialiste, de întărire a 
unității țărilor socialiste, a miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale, a tuturor forțelor an- 
tiimperialiste. Voi acționa cu toa
tă fermitatea pentru întărirea re
lațiilor cu statele care militează 
pentru dezvoltarea economică so

cială Independentă, pentru a fi 
stupine pe bogățiile naționale, pe 
destinele lor. Totodată, voi acțio
na cu consecvență pentru înfăp
tuirea politicii de dezvoltare a co
laborării României cu toate țările, 
fără deosebire de orînduire socia
la, inclusiv cu țările capitaliste 
dezvoltate, pentru participarea ac
tivă a țării noastre In diviziunea 
internațională n muncii, la solu
ționarea marilor probleme ce preo
cupă astăzi omenirea și care 
nu pot fi rezolvate decît cu 
participarea tuturor națiuni
lor lumii. (Aplauze îndelungate). 
Voi acționa consecvent pentru a 
spori contribuția României socia
liste la politica de colaborare șl 
de pace, deoarece această politică 
corespunde pe deplin intereselor 
națiunii noastre, intereselor tutu
ror popoarelor. Numai prin asigu
rarea unei păci trainice se creează 
condiții pentru o adevărată ega
litate în drepturi între toate na
țiunile, pentru dezvoltarea lor e- 
conomică și socială, pentru o lume 
mai dreaptă și mai bună, pentru 
progresul tuturor popoarelor. 
(Aplauze îndelungate).

In încheiere, doresc să exprim 
încă o dată convingerea conduce
rii partidului și statului nostru, a 
mea personal, că toți participan- 

țil la congres, toți oamenii mun
cii, fără deosebire de naționalita
te, întregul nostru popor vor face 
totul pentru realizarea planului 
cincinal înainte de termen, înlîm- 
pinînd cea de-a XXX-a aniversa
re a eliberării țării de sub domi
nația fascistă și Congresul al 
Xi-lea al partidului cu succese 
tot mai mari în toate domeniile 
de activitate. (Aplauz.o puternice, 
îndelungate).

Să ne întoarcem cu toții la locu
rile noastre de muncă cu convin
gerea fermă că trebuie să acțio
năm neabătut, în orice împreju
rare, pentru a servi poporul, cau
za socialismului și comunismului I 
(Aplauze îndelungate).

Să nu precupețim nimic pentru 
a asigura creșterea continuă a e- 
conomiei naționale, a bunăstării 
materiale și spirituale a oameni
lor muncii, pentru a-i crea po
porului nostru condiții de viață 
tot mal demne, tot mai fericite, 
asigurîndu-i un loc demn în rin- 
dul națiunilor socialiste, al tu
turor națiunilor lumii. (Aplauze 
puternice, îndelungate, urale).

Cu această convingere urez 
participanților la .congres, tuturor 
oamenilor muncii, întregului nos
tru popor succese și mal mari în 

toate domeniile de activitate, mul
tă sănătate și multă fericire 1 
(Aplauze puternloe, urale și ova
ții ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.", „Ceaușescu și poporul").

Trăiască Republica Socialistă 
România I (Aplauze puternice, 
urale).

Trăiască Frontul Unității Socia
liste, simbol al unității întregului 
popor in jurul Partidului Comu
nist Român — forța conducătoare 
a națiunii noastre spre comunism! 
(Aplauze, urale, se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R.")

Trăiască colaborarea șl solidari
tatea țărilor socialiste, a tuturor 
statelor care se dezvoltă indepen
dent, a tuturor forțelor antiimpe- 
rialiste I (Aplauze puternice, uralej 
se scandează „Ceaușescu—P.C.R.").

Trăiască pacea și colaborarea 
internațională I (Aplauze, urale 
îndelungate).

Declar închise lucrările primului 
Congres al Frontului Unității So
cialiste și vă urez spor la muncă ! 
(Aplauze puternice, urale. Cei pre- 
zenți in sală scandează „Ceaușescu- 
P.C.R.", ovaționează minute în șir 
pentru partid, pentru Comitetul 
Central, pentru secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR LA DEZBATERI
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

GHEORGHE CIOARĂ
A intrat in conștiința națiunii 

noastre cu puterea de adevăr a 
faptelor, prezenta dinamică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la toate evenimentele înscrise in 
cronica anilor socialismului, la 
toate prefacerile înnoitoare ps 
care le cunoaște România, toate 
indisolubil legate de proemi
nenta sa personalitate, de nu
mele și prestigioasa sa activi
tate. Tocmai de aceea, doresc să 
relev și cu acest prilej că expu
nerea prezentată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu constituie un 
document de o deosebită valoare 
principială și practică, ce sinte
tizează in mod creator expe
riența dobinditâ și jalonează cu 
deosebită clarviziune științifică 
obiectivele de viitor ale Frontu
lui Unității Socialiste.

Subliniind că primul Congres 
al Frontului Unității Socialiste 
iși desfășoară lucrările intr-un 
moment important al istoriei 
patriei, anul alegerii primului 
președinte al României socialis
te, cel mai iubit fiu al națiunii 
noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. anul celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
țârii și al celui de-al Xi-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român, vorbitorul a spus :

împreună cu întregul popor, 
oamenii muncii din Capitală, in 
frunte cu comuniștii, sărbătoresc 
aceste evenimente printr-o ac
tivitate intensă, încununată de 
un bilanț de rodnice înfăptuiri.

In această activitate de mare 
însemnătate economică, politică 
și socială. Frontul Unității So
cialiste se înscrie ca o forță mo
trice de profundă actualitate și 
eficiență. Activitatea desfășu
rată in perioada care a trecut 
de la constituirea sa, sub îndru
marea nemijlocită a partidului, 
a președintelui Consiliului Na
tional al Frontului Unității So
cialiste — tovarășul Nicolae 

j Ceaușescu, reprezintă o stră
lucită dovadă a justeței hotărârii 
conducerii partidului privind 
crearea acestui larg for național. 

Acționind pentru înlănțuirea 
sarcinilor ce i-au revenit — a 
subliniat vorbitorul — Consiliul 
municipal București al Frontului 
Unității Socialiste a întreprins, 
sub conducerea comitetului mu
nicipal de partid, largi acțiuni 
politico-organizatorice pentru 
orientarea activității organizații
lor componente in direcția în
făptuirii exemplare a sarcinilor 
privind dezvoltarea economică, 
social-culturală și edilitar-gos- 
podărească a Capitalei.

Locul central in activitatea șa 
l-a ocupat mobilizarea oameni
lor muncii la înfăptuirea sarci
nilor economice, a angajamen
tului asumat de Organizația de 
partid a Capitalei de a realiza 
prevederile planului cincinal in 
patru ani și jumătate.

Raportăm congresului câ 
realizările obținute pină în pre
zent, precum și prevederile de 
plan 1975. asigură condițiile 
necesare îndeplinirii angajamen
tului de onoare asumat. Astfel, 
In primii trei ani ai cincinalu
lui. industria Capitalei și-a în
deplinit sarcinile inițiale mal 
devreme, realizind suplimentar 
o producție de aproape 13 mi
liarde lei.

Sporurile de producție s-au 
reelizat in condiții de creștere a 
eficienței economice. Producti
vitatea muncii a crescut in 
această perioadă cu peste 25 n 
față de 1970.

Realizări însemnate au fost 
obținute și In primele patru luni 
ale ace-tui an. Astfel, intrepnn- 
d^rile din Capitală și-au înde
plinit și depășit sarcinile de 
plan și angajamentele pe a- 
ceasîă perioadă, dind suplimen
tar o producție industrială glo
bală in valoare de peste 440 mi
lioane lei și o producție-marfa 
de peste 500 milioane lei.

Colectivele de oameni ai mun
cii din unitățile Capitalei sint 
hotârite să realizeze in cinstea 
celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării țârii de sub dominația 
fascistă o producție industrială 
suplimentară In valoare de un 
miliard de lei.

Realizările in dezvoltarea mai 
rapidă a economiei au creat noi 
condiții pentru continua ridicare 
a nivelului de trai al oamenilor 
muncii. Acționind pentru înfăp
tuirea politicii partidului in 
acest domeniu, organizațiile 
componente ale Frontului Uni
tății Socialiste au acordat o 

deosebită atenție imbunătâțirii 
aprovizionării populației, reali
zării programului de construcții 
de locuințe și social-culturaie, 
înfrumusețării și dezvoltării 
edilitar-urbanistice a Capitalei. 
Ca urmare, volumul fondului 
de mărfuri desfăcut prin co
merțul socialist a fost, in 1973, 
mai mare cu peste 21% față de 
anul 1970. In folosința oameni
lor muncii au fost date in 
aceeași perioadă 60 300 aparta
mente ; s-au construit 433 săli 
de clasă și laboratoare. De ase
menea, spațiul comercial s-a 
mărit cu aproape 17%, iar nu
mărul locurilor in unitățile spi
talicești a crescut considerabil. 
La toate aceste realizări se 
adaugă cele peste 5 000 de apar
tamente. unitățile comerciale, 
precum și alte obiective social- 
culturaie, care au fost date in 
folosință in primele patru luni 
ale acestui an.

Pe baza angajamentului asu
mat de organizațiile componente 
ale Frontului Unității Socialiste 
urmează ca pină la 1 iunie să 
fie date in folosință toate cele 
8 000 locuri in creșe și grădinițe, 
iar pină la 1 august, toate cele 
peste 160 săli de clasă, prevăzute 
de planul pe acest an. De ase
menea, pină Ia sfirșitul lunii 
iunie se vor încheia lucrările la 
Parcul tineretului de peste 
80 ha și la sala polivalentă de 
8 000 locuri, care se construiesc 
in Capitală din inițiativa secre
tarului general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Prin organizațiile componente 
și cu sprijinul deputaților. al 
comitetelor de cetățeni. Consi
liul municipal al Frontului Uni
tății Socialiste și consiliile sec
toarelor au acționat pentru mo
bilizarea populației la acțiuni de 
muncă patriotică, pentru reali
zarea unor obiective de interes 
obștesc. Numai in primele 
4 luni ale anului 1974 valoarea 
muncii patriotice efectuate de 
cetățenii Capitalei se ridică ia 
peste 250 milioane lei. Organi
zațiile care fac parte din Fron
tul Unității Socialiste din mu
nicipiul București au colectat 
de Ia populație însemnate can
tități de deșeuri, care au fost 
redate circuitului economic. In 
organizarea și desfășurarea con
trolului obștesc asupra diferite
lor domenii de activitate au fost 
antrenați in Capitală, in ultimii 
doi ani, peste 17 000 de oameni 
ai muncii. Constituiți in 
aproape 3 600 de echipe, aceștia 
au efectuat controale, soldate 
cu peste 88 000 de propuneri, 
care au contribuit la îmbunătă
țirea muncii in sectoarele res
pective.

Un obiectiv major al Consi
liului municipal al Frontului 
Unității Socialiste l-a constituit 
aplicarea in viață a programu
lui ideologic al partidului, ri
dicarea nivelului de pregătire 
politico-ideologică și de cunoaș
tere al maselor, promovarea 
principiilor eticii și echității 
socialiste. O contribuție insem- 
r.ată au adus in acest sens or
ganele Frontului Unității Socia
liste atit prin coordonarea acti
vității organizațiilor componen
te. cit si prin comisiile proprii 
de râspindire a cunoștințelor 
științifice.

Punind pe prim plan Întări
rea rolului conducător al orga
nelor și organizațiilor de partid, 
ne-am preocupat in același timp 
de asigurarea unirii eforturilor 
si îndrumării unitare a tuturor 
organizațiilor componente ale 
consiliilor Frontului Unității 
Socialiste, de organizarea in așa 
fel a muncii, incit toate orga
nismele Frontului Unității So
cialiste — și toți membrii lor — 
să cunoască cit mai bine, să-și 
îndeplinească atribuțiile cu care 
au fost investite. S-a stator
nicit practica de a se re
partiza sarcini cit mai con
crete pe organizații pentru rea
lizarea unor acțiuni inițiate de 
comitetul municipal de partid 
si de Consiliul municipal al 
Frontului Unității Socialiste.

Un accent s-a duș pe iniție
rea. cu participarea organizații
lor componente ale Frontului 
Unității Socialiste, a unor dez
bateri cu colectivele de oameni 
ai muncii din întreprinderi și 
instituții cu populația, asupra 
problemelor de larg interes e- 
cor.omic. social-politic H cetă
țenesc.

Ținind seama de interesul 
deosebit pe care-1 prezintă pro
blemele dezvoltării edilitar-ur- 
banistice a Capitalei — a spus 
in continuare vorbitorul — ur
mează să supunem in curind 
unei Largi dezbateri schița de 
sistematizare și dezvoltare in 
perspectivă a municipiului Bucu
rești. Doresc ca și de la aceas
tă inaltă tribună să aduc tova
rășului Nicolae Ceaușescu mul
țumiri pentru grija deosebită 
pe care o poartă in stabilirea 
și promovarea unor noi orien
tări in dezvoltarea urbanistică 
și arhitectonică a Capitalei, 
pentru griia permanentă mani
festată fată de dezvoltarea a- 
cestuia ca un oraș modern și 
frumos, demn de capitala Româ
niei socialiste.

Vorbitorul a relevat apoi u- 
nele lipsuri în activitatea con
siliului municipal, in ce priveș
te coordonarea organizațiilor 
componente, folosirea deplină a 
posibilităților de care dispune 
Capitala pentru desfășurarea 
muncii politico-educative și

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
MIHAI DUMITRU

Doresc, In primul rind, să ex
prim, in numele delegației Ar
geșului, adeziunea fața ue ex
punerea magistrală a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, docu
ment programatic de însemnă
tate istorică pentru viața poli
tică și socială a poporului nos
tru, deschizător de noi și în
drăznețe orizonturi spre Înălța
rea patriei socialiste. Exprim, de 
asemenea, acordul deplin cu 
proiectul Statutului Frontului 
Unității Socialiste și rezoluția 
congresului.

Anii care au trecut de la con
stituirea Frontului Unității So
cialiste înseamnă o perioadă 
deosebit de bogată și pentru 
viața economică, socială și cul
turală a județului Argeș. Con
tinuarea in ritm impresionant a 
industrializării socialiste se re
găsește astăzi intr-o industrie 
nouă, modernă. Tocmai datorită 
acestei dezvoltări accelerate — 
rod nemijlocit al politicii parti
dului — Argeșul de astăzi rea
lizează o producție industrială 
de 43 de ori mai mare decit cea 
din 1950.

Unindu-ne sentimentele cu ale 
întregului popor, noi, toți arge
șenii, mulțumim din inimă par
tidului pentru politica sa înțe
leaptă. științifică, a cărei puter
nică forță înnoitoare este de
monstrată din plin și de noile 
realizări ale județului Argeș. Vă 
mulțumim, in primul rind. dum
neavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru spri
jinul nemijlocit și direct pe care 
ni-1 acordați permanent, pentru 
cuvintele de Îmbărbătare și pen
tru îndrumările date, pentru lot 
ce faceți pentru Argeș. Aseme
nea multor altor colective de 
muncă din județ, din intreaga 
țară, muncitorii uzinei noastre 
nu vor uita niciodată că dum
neavoastră ați fost alături de 
noi și in ziua cind s-a pus pia
tra de temelie a uzinei, și pe 
parcursul construcției, și in ziua 
cind de pe banda de montaj au 
ieșit primele autoturisme, și de 
nenumărate alte ori, dîndu-ne 
un ajutor de cel mai mare preț 
in îndeplinirea sarcinilor de 
mare răspundere ce ne-au fost 
încredințate.

Doresc să mă opresc aici la un 
exemplu care demonstrează gri
ja, Încrederea și exigența se
cretarului general al partidului 
față de uzina noastră. In prima 
parte a anului trecut, datorită 
unor neajunsuri, am înregistrat 
mari restanțe față de prevede
rile planului. In aceste condiții 
deosebite pentru noi. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne-a adresat 
o scrisoare, indicindu-ne cu cla
ritate ce măsuri să Întreprin
dem pentru redresarea situației. 
Am dezbătut această scrisoare 
in toate organizațiile de partid, 
sindicat. U.T.C., in comitetul oa
menilor muncii, practic cu toți 
cei 14 000 muncitori, ingineri și 
tehnicieni al uzinei. Acționind 
în spiritul indicațiilor date, sub 
îndrumarea comitetului jude
țean de partid, nu numai că am 
reușit să recuperăm restanțele, 
dar am încheiat planul anual cu 
o depășire de peste 49 400 000 lei. 
Aceasta ne-a dovedit incă o 
dată cit de prețioasă este 
indicația conducerii partidului 
de a dezbate deschis toate 
problemele cu întregul colectiv, 

cultural-artistice. generalizarea 
experienței pozitive, a elemen
telor noi care au apărut în 
practica economico-socială.

In încheiere, exprimind ade
ziunea deplină cu conținutul 
expunerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cu Rezoluția Con
gresului și Statutul F.U.S.. vor
bitorul a spus :

Dind glas sentimentelor ce 
enimă comuniștii, toți oamenii 
muncii din Capitală, asigurăm 
congresul, pe dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că Organizația do 
partid a Capitalei, toate orga
nizațiile componente ale Fron
tului Unității Socialiste vor mi
lita neobosit pentru aplicarea 
hotărârilor ce vor fi adoptate de 
către congres, pentru înfăptui
rea politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru 
— întruchipare strălucită a in
tereselor și aspirațiilor întregu
lui popor, a cerințelor actuale 
și de perspectivă ale dezvoltă
rii României socialiste.

de a 8labili împreună măsurile 
ți de a acționa împreună la în
făptuirea lor. Învățând din a- 
ceastă experiență, supunem cu 
regularitate dezbaterii largi a 
salariaților toate problemele 
principale cu care se confrun
tă uzina.

Relevând aprecierea da care 
«e bucură pe piața mondială 
autoturismul „Dacia 1300“, vor
bitorul a spus : Sublinierile 
făcute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta consfătui
re cu activul de partid și de 
stat din domeniul comerțului 
exterior și al cooperării econo
mice internaționale ne sint de 
un inestimabil ajutor și ne în
deamnă să nu scăpăm nici un 
moment din vedere că ridica
rea continuă a nivelului calita
tiv al producției, adaptarea ei 
operativă la nevoile 6i exigen
țele pieței acționează ca o ne
cruțătoare legitate a contempo
raneității.

Organizațiile componente ale 
Frontului Unității Socialisie 
aduc, de asemenea, o prețioasă 
contribuție la cultivarea spiritu
lui gospodăresc, a grijii pentru 
materii prime și materiale, 
pentru reducerea consumurilor 
specifice, pentru economii. Ca

Raportul Comisiei de validare 
prezentat de

TOVARĂȘUL ION CATRINESCU
Pe baza hotărirli Consiliului 

Național al Frontului Unității 
Socialiste, la începutul acestui 
an au avut loc conferințele ju
dețene și a municipiului Bucu
rești ale Frontului Unității So
cialiste, care au dezbătut acti
vitatea desfășurată de consilii 
și de organizațiile de masă, ob
ștești și profesionale componen
te pentru înfăptuirea sarcinilor 
ce le revin din hotăririle Con
gresului al X-lea și ale Confe
rinței Naționale ale Partidului 
Comunist Român, conferințele 
au ales consiliile locale și de
legații pentru Congresul Fron
tului Unității Socialiste.

Conform normelor stabilite de 
Consiliul Național, pentru con
gres au fost aleși sau desem
nați 2 573 delegați, din care : 
1 994 delegați aleși in conferin
țele județene și a municipiului 
București ; 502 delegați desem
nați de organizațiile componen
te ale Frontului Unității Socia
liste ; 77 delegați desemnați din 
partea Cultelor.

Verificind documentele cu 
privire la alegerea și desemna
rea delegaților, Comisia de va
lidare a constatat că s-au res
pectat normele stabilite in acest 
scop de Consiliul Național, asi- 
gurindu-se participarea la con
gres a reprezentanților tuturor 
categoriilor sociale din patria 
noastră.

Din totalul delegaților, 990 sînt 
muncitori, 608 țărani, 368 oameni 
de știință, artă și cultură, 402 
cadre ale organizațiilor care 

urmare, de la începutul anului 
pină acum, in uzina noastră au 
fost economisiți 1 500 000 kilo- 
wați-oră energie electrică, 200 
tone metal, 1 226 tone combus
tibil convențional și materiale 
consumabile in valoare de pes
te 3 200 000 lei.

Desigur, s-au realizat multe 
lucruri bune in ceea ce privește 
unirea eforturilor organizațiilor 
componente ale Frontului Uni
tății Socialiste pentru realiza
rea sarcinilor de producție. 
Sintem insă conștienți că mai 
avem incă multe de făcut in a- 
ceastă privință. Trebuie să ne 
străduim mai mult pentru a 
asigura un indice bun de1 folo
sire a utilajelor, să acordăm 
mai multă atenție ritmicității, 
in special in prima decadă a 
Lunii, să îmbunătățim în conti
nuare aprovizionarea.

In mod deosebit, contăm pe 
aportul organizațiilor compo
nente ale Frontului Unității 
Socialiste la imprimarea unei 
discipline muncitorești ferme, 
la toate nivelurile, cu atit mai 
mult cu cit trebuie să spunem, 
in mod autocritic, că abaterile 
de la disciplina muncii n-au 
dispărut in totalitate. De ase
menea, deși am obținut rezul
tate foarte bune in ce privește 
calitatea, considerăm câ este 
necesar în continuare un efort 
de gindire, de creație pentru a 
îmbunătăți și mai mult perfor
manțele automobilului nostru.

Paralel cu grija pentru reali
zarea sarcinilor de producție, 
în uzina noastră, ca în toate 
celelalte întreprinderi ale țârii, 
există o preocupare deosebită 
pentru condițiile de muncă și 
de viață ale oamenilor. Salaria- 
ților întreprinderii le-au fost 
repartizate in Pitești peste 2 000 
de apartamente și a început 
construcția noului oraș-satelit 
Colibași : in uzină funcționea
ză o cantină nouă și foarte 
bună, la care pot servi masa 
zilnic peste 2 000 de oameni: 
chiar lingă uzină s-a cons ruit 
un magazin universal — Big — 
foarte bine aprovizionat : asis
tenta medicală - este asigurată 
in prezent de 8 medici, urmind 
ca foarte curind să dăm in fo
losință o policlinică - nouă și 
modernă.

In încheiere, vorbitorul a ex
primat angajamentul solemn al 
colectivului de salariați al în
treprinderii de autoturisme de 
a intimpina cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei 
și Congresul al Xi-lea al par
tidului nostru cu rezultate din
tre cele mai bune.

compun Frontul Unității Socia
liste, 63 ofițeri, 142 din rindul 
altor categorii.

In rindul delegaților, 1 486 sint 
membri ai Partidului Comunist 
Român, iar 1 010 sînt membri ai 
organizațiilor de masă, obștești, 
cooperatiste și profesionale care 
compun Frontul Unității Socia
liste. De asemenea, 1 060, res
pectiv 41 la sută din totalul de
legaților, sint femei.

Compoziția delegaților reflectă 
pe deplin compoziția națională 
a populației : 2 126 delegați sint 
români, 266 maghiari, 102 ger
mani. 79 din rindul celorlalte 
naționalități conlocuitoare.

Informăm congresul că, din 
totalul delegaților, 1 325 sint 
decorați cu ordine șl medalii 
ale Republicii Socialiste Româ
nia.

La congres sînt prezenți 2 492 
delegați ; lipsesc motivați 81 
delegați. La lucrările congresu
lui participă, de asemenea, și 
un număr de 427 Invitați.

Comisia de validare, analizînd 
documentele conferințelor jude
țene și a municipiului București 
ale Frontului Unității Socialiste 
cu privire la alegerea delegați
lor, cit și modul în care au fost 
desemnați de către organizațiile 
componente delegații la con
gres, constată că s-au respectat 
întocmai normele stabilite de 
Consiliul Național și 6upune 
spre aprobare validarea manda
telor tuturor delegaților pre- 
zenți la lucrările Congresului 
Frontului Unității Socialiste.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
MANEA MĂNESCU

Prlmul Congres al Frontului 
Unității Socialiste — a spus vor
bitorul — iși desfășoară lucră
rile in atmosfera de entuziasm 
și puternic avint creator cu care 
toți oamenii muncii acționează 
pentru realizarea cincinalului 
înainte de termen și intimpina- 
rea cu un bilanț cit mai rodnic 
a marilor evenimente — aniver
sarea a trei decenii de la eli
berarea patriei și Congresul al 
Xi-lea al Partidului Comunist 
Român.

Cu patriotismul fierbinte ca- 
re-l caracterizează, președintele 
țării a evocat in mod strălucit 
trecutul glorios de luptă al bra
vului popor român pentru inde
pendență și unitate națională, 
pentru eliberare socială ; ne-a 
înfățișat prezentul cu uriașele 

. transformări. revoluționare și, a 
previzionat sarcinile viitorului 
pentru înaintarea mai rapidă pe 
drumul făuririi societății . so
cialiste multilateral dezvoltate.

Crearea Frontului Unității So
cialiste — a spus în continuare 
vorbitorul — iși are temeiuri o- 
biective in evoluția societății 
românești contemporane. in 
mutațiile . petrecute în structura 
ei, in dezvoltarea și adincirea 
democrației noastre socialiste, 
în creșterea rolului organizații
lor de masă, obștești și profe
sionale in viața publică a țării. 
Organizarea frontului exprimă 
și, totodată, , asigură întărirea 
rolului conducător al clasei 
muncitoare in societate, cimen
tarea tot mai puternică a alian
ței muncitorești-țărănești. uni
tatea cu intelectualitatea, înfră
țirea in muncă și aspirații a tu
turor cetățenilor patriei noastre.

Centrul vital al Frontului U- 
nității Socialiste, forța sa poli
tică diriguitoare — unanim re
cunoscută de națiune — o re
prezintă partidul comuniștilor, 
ale cărui obiective de luptă — 
p întru o lume mai bună și mai 
dreantă — răspund celor mai 
scumpe năzuinți ale poporului 
român.

Unitatea -de nezdruncinat a 
poporului în jurul partidului 
comunist și a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, garantează trăinicia 
orinduirii noastre. înaintarea cu 
succes a țării pe calea socialis
mului și comunismului.

De aproape un deceniu trăim 
perioada cea mai fertilă în în
noiri și realizări din toți anii 
construirii socialismului în tara 
noastră. Larga deschidere spre 
viitor, spiritul cutezător și rea
list promovate de Congresul al 
IX-loa al partidului au avut o 
profundă rezonanță în viața so
cială a țării, dinamizînd creația 
maselor pentru îmbogățirea pa
trimoniului material și spiritual 
al țării noastre.

O caracteristică a societății 
noastre in ultimii ani o repre
zintă cursul accentuat spre 
dincirea democrației muncito
rești, spre afirmarea viguroasă 
a tuturor forțelor națiunii in 
procesul elaborării și înfăptui
rii programelor de dezvoltare 
eoonomico-socială a țării. Con
sultarea permanentă a maselor 
In problemele fundamentale ale 
construcției socialiste, contactul 
permanent al conducerii parti
dului și statului, al președinte
lui țării cu oamenii muncii de 
pe Întregul cuprins al patriei 
reprezintă realități ce s-au în
rădăcinat adine in sistemul 
nostru politic și social. Pe fon
dul democratizării largi a vie
ții publice, organizațiile ___
alcătuiesc Frontul Unității So
cialiste acționează convergent 
pentru a orienta activitatea ma
selor într-o direcție unică — 
făurirea societății socialiste
multilateral dezvoltate.

Punind la baza activității
sale Programul Partidului Co
munist Român. Frontul Unității 
Socialiste, prin acțiunile pe care 
le desfășoară, aduce o valoroasă 
contribuție la concentrarea e- 
forturilor tuturor forțelor so
ciale, a tuturor organizațiilor 
de masă șl obștești, spre dez
voltarea și modernizarea sec
toarelor hotărîtoare pentru pro
gresul societății, spre creșterea 
bunăstării celor ce muncesc, ri
dicarea conștiinței socialiste 
a spiritului revoluționar, 
poporului.

Frontul Unității Socialiste 
manifestă ca un factor activ 
înfăptuirea politicii extern»
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partidului și statului nostru, 
politică ale cărei trăsături e- 
sențiale — inaltă principialitate, 
clarviziune, realism, spirit dina
mic — sint indisolubil legate 
de personalitatea creatorului și 
promotorului el consecvent, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pa
triot înflăcărat și revoluționar 
internaționalist, militant pentru 
izbinda cauzei oamenilor muncii 
de pretutindeni, pentru făurirea 
unei lumi a dreptății și a păcii. 
Coordonatele distinctive ale a- 
cestei politici — respectul inde
pendenței și suveranității 
ționale, deplina egalitate in 
drepturi, neamestecul in trebu
rile interne — se bucură de o 
tot mai largă recunoaștere pe

• areng mondială.
In concordanță cu această po

litică, Frontul Unității Socia
liste situează pe un loc central 
dezvoltarea continuă a legătu
rilor de prietenie, alianță și co
laborare frățească ale Româ
niei cu toate țările socialiste, 
în același timp, el participă ac
tiv la extinderea colaborării cu 
toate statele lumii, fără deose
bire de orînduire socială, in spi
ritul principiilor coexistenței 
pașnice, ale progresului și păcii.

Elaborind strategia făuririi so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, conducerea partidu
lui a orientat consecvent resur
sele materiale și umane ale ță
rii, energiile creatoare ale cla
sei muncitoare, țărănimii, inte
lectualității, ale întregului po
por. spre creșterea accelerată a 
producției materiale. sporirea 
productivității muncii, mărirea 
eficienței și a rentabilității în 
toate domeniile de activitate.

Opțiunea fundamentală, 
dezvoltare în ritmuri înalte _ 
celor două ramuri principale ale 
economiei noastre — industria 
V agricultura — a determinat 
creșterea sistematică a venitu
lui național, ceea ce a permis 
Înfăptuirea unor ample pro
grame de investiții și aplica
rea măsurilor de ridicare sub
stanțială a nivelului de trai al 
poporului.

In continuare, vorbitorul a a- 
rătat că rezultatele remarcabile 
obținute in primii trei ani ai ac
tualului cincinal, abnegația cu 
care oamenii muncii, răspun- 
zind chemării partidului, acțio
nează pentru îndeplinirea cu 
succes a planului pe anul in 
curs și pregătirea temeinică a 
activității economice pe 1975 o- 
feră certitudinea realizării ma
relui obiectiv național — cinci
nalul înainte de termen.

Guvernul va acționa cu toată 
hotărirea pentru îmbunătățirea 
activității ministerelor, centra
lelor și întreprinderilor, .pentru 
punerea în valoare a importan
telor rezerve incă insuficient 
fructificate, folosirea judicioasă 
a capacităților de producție și a 
forței de muncă, gospodărirea 
cu simț de răspundere a resur
selor de materii prime și ener
gie. punerea in funcțiune la ter
men a obiectivelor de investiții, 
reducerea cheltuielilor materia
le. modernizarea structurii pro
ducției in scopul creșterii efi
cienței economice in toate sec
toarele. al sporirii avuției între
gului popor.

Vom acorda în continuare o 
atenție deosebită perfecționării 
producției industriale și agricole, 
investițiilor și comerțului exte- 
terior, activității de planifi-

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
EUGENIU

Constituirea Frontului Unită
ții Socialiste, în urmă cu aproa
pe șase, ani, a însemnat un mo
ment Important al vieții politice 
din România socialistă. Astăzi, 
la primul său congres, privind 
înapoi pe firul timpului, putem 
fi mindri de ceea ce am reali
zat. Obiectivele de mare însem
nătate politică care ii definesc 
rolul, expuse cu claritate de to
varășul Nicolae Ceaușescu, au 
unit forțele a milioane de oa
meni și putem vorbi de o in
tensă activitate, de o participa
re tot mai activă a maselor 
largi populare la viața politică

tehnico- 
și teh- 
financiar 
interior,

care, aprovizionare 
materială, cercetării 
nologiei, domeniului 
valutar și comerțului _ ___ .
astfel incit să obținem o creș
tere substanțială a rentabilită
ții economice. Vom acționa cu 
perseverență pentru pregătirea 
temeinică și ridicarea perma
nentă a calificării cadrelor, po
trivit necesitățpor economiei na
ționale, pentru’ modernizarea in- 
vățămîntului și îmbunătățirea 
ocrotirii sănătății populației.

Conceptul de conducere ști
ințifică a societății socialiste, de 
perfecționare a organizării și 
planificării vieții economice și 
sociale — consecvent promovat 
de partidul nostru — situează 
pe un loc central atragerea ma
selor largi populare la elabora
rea și înfăptuirea programelor 
noastre de dezvoltare, partici
parea la conducere a tuturor ca
tegoriilor de oameni ai muncit, 
făuritori ai bunurilor materiale 
șl spirituale de la unitățile de 
bază pină la eșalonul suprem al 

. edificiului nostru social.
Intr-o asemenea viziune, apa

re cit »e poate de clar că Înda
torirea esențială a guvernului, 
a ministerelor, centralelor și în
treprinderilor, a întregului apa
rat de stat central și local este 
de a sluji cu credință și dăruire 
clasa muncitoare, poporul, de a 
organiza și desfășura activitatea 
în concordanță cu interesele ce
lor ce muncesc. Pentru a fi la 
înălțimea acestei îndatoriri tre
buie să îmbunătățim -stilul și 
metodele de muncă, sporind 
operativitatea și eficiența, să 
eradicăm practicile birocratice, 
formalismul și rutina care mai 
poluează uneori activitatea 
noastră, să promovăm ferm, in 
rindul tuturor lucrătorilor din 
aparatul de stat, spiritul de 
partid, conștiința responsabilită
ții civice.

în orânduirea noastră socialis
tă și de stat, unde poporul — 
deținătorul întregii puteri, stă- 
pinul avuției naționale — decide 
asupra tuturor problemelor dez
voltării, *-* ’ ‘ '
exercită 
plinirii 
întregul . _ _
și pină jos, se află și trebuie să 
se afle sub controlul poporului, 
al partidului, al președintelui 
Republicii.

Guvernul va duce la îndepli
nire necondiționat programul 
de măsuri elaborat pe baza in
dicațiilor secretarului general al 
partidului, date la recenta con
sfătuire pe țară cu cadrele din 
ministere și organe centrale, va 
acționa hotărât pentru întrona
rea ordinii și disciplinei desă
vârșite in toate unitățile și or
ganismele economico-sociale, a 
spiritului de economie și a in
transigenței față de risipă și ri
sipitori, pentru respectarea ri
guroasă a legalității socialiste.

Preocuparea majoră a guver
nului o constituie aplicarea tu
turor măsurilor stabilite in pla
nul unic național de dezvoltare 
economico-socială a țării, reali
zarea cu fermitate a politicii 
partidului de ridicare continuă 
a nivelului de trai al popu
lației.

Vom urmări respectarea stric
tă a principiului socialist al 
retribuției, al echității socialiste. 
In încheiere, doresc să-mi ex
prim convingerea că' lucrările 
actualului Congres al Frontului 
Unității Socialiste, hotăririle a- 
cestui înalt for politic național 
vor da o nouă strălucire coeziu
nii națiunii române In jurul 
clasei muncitoare și avangărzii 
sale — partidul comunist, al 
conducătorului nostru iubit, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

tot el este acela care 
controlul asupra Inde- 
hotărîrilor. Guvernul, 
aparat de stat, de sus

NISTOR
și de stat, la elaborarea și în
făptuirea politicii interne și ex
terne a^Partidului Comunist Ro
mân.

Vorbitorul s-a referit In con
tinuare la acțiunile întreprinsa 
de consiliile locale ale Frontu
lui Unității Socialiste din jude
țul Brăila pentru mobilizarea 
cooperatorilor, mecanizatorilor, 
specialiștilor, a tuturor oameni
lor muncii de la sate, la înfăp
tuirea programului de dezvoltare 
și modernizare a agriculturii, 
de creștere a producției de ce
reale, plante tehnice, legume șl 
(Continuare în pag a IV-a)
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CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
IOSIF UGLAR

Exprimînd gindurile de înaltă 
apreciere șt mulțumire ale lo
cuitorilor plaiurilor sătmărene — 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — la adresa 
Comitetului Central al Partidu
lui, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru marea înțe
lepciune, pentru fermitatea re
voluționară cu care sint că- 
1 «urile destinele țării pe căile 
de civilizație și prosperitate ale 
viitorului, vorbitorul a spus : 
Este un merit strălucit al parti
dului. al secretarului său gene
ral. înțelegerea necesității isto
rice de a «e asigura noilor rea
lități social-politioe un nou ca
dru organizatoric de manifestare 
plenară. Activitatea de mai bine 
de cinci ani a Frontului Unită- 
ț.i Socialiste, perfecționată ne
contenit din inițiativa tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. a făcut 
din acest organism politic larg 
reprezentativ un adevărat forum 
in care cele mai diferite catego
rii ale poporului iși spun păre
rea liber și deschis despre mer
sul construcției socialiste, parti
cipi nd in același timo la optimi
zarea proceselor de conducere si 
organizare a activității sociale.

Din această perspectivă ne 
noare mai limoede ca oricând 
că in viața politică și socială a 
tării constituirea Frontului Uni
tății Socialiste a reprezentat un 
moment de mare însemnătate, a 
marcat o nouă etapa in dezvol
tarea democrației socialiste, in 
însăși întărirea unității moral- 
polir.ee a poporului nostru. îm
bunătățirile aduse in structura 
organizatorică a Frontului Uni
tății Socialiste permit acestui for 
să-și exercite cu mai multă 
eficacitate, ia nivel național, ju
dețean. municipal, orășenesc, co
munal si sătesc, atribuțiile ma
jore cu care a fost Investit.

în ultimul timp. Consiliul ju
dețean Satu-Mare al Frontului 
unității Socialiste, cu ajutorul 
și îndrumarea comitetului jude
țean de partid, a desfășurat o 
activitate politico-organizatorică 
mai vie, de coordonare a efor
turilor organizațiilor compo
nente. inițiind acțiuni impor
tante pe linia punerii in valoare 
a unor r.oi resurse pentru rea
lizarea înainte de termen a cin
cinalului. De asemenea, s-a asi
gurat o mai bună legătură cu 
masele de cetățeni, stimulindu- 
se inițiativa și contribuția aces
tora ia munca patriotică de
dicată înfrumusețării și gospodă- 
ririi localităților. Consiliul jude
țean și cele locale și-au sporit 
aportul la generalizarea expe
rienței pozitive din industrie, 
agricultură, investiții-construcții, 
la educația prin muncă și pen
tru muncă a tinerei generații, 
la afirmarea mai activă a femei
lor in viața socială.

Un câmp larg de acțiune il 
constituie coordonarea activității 
organizațiilor componente in do
meniul controlului obștesc, al 
râspindiri: cunoștințelor științi- 
f.ce. al promovării principiilor 
ș. normelor eticii și echității so
cialiste, al organizării dezbaterii, 
popularizării și însușirii -di
feritelor proiecte de legi și ho- 
târiri. De asemenea, a crescut 
rolul consiliilor locale in în
drumarea activității deputaților 
pe linia informării cetățenilor 
asupra diferitelor probleme și 
mai ales in realizarea, cu spri
jinul circumscripțiilor, a unor 
importante acțiuni de interes 
obștesc.

Județul Satu-Mare — ca una 
din zonele tării in care trăiesc 
laolaltă, de mult timp, alături 
de români, și oameni ai mun
cii de alte naționalități — este, 
totodată, leagăn al unor lupte 
comune împotriva asupririi, 
pentru lichidarea claselor ex
ploatatoare și pentru trecerea 
puterii politice in miinile celor 
ce muncesc, fără deosebire de 
naționalitate.

Ca rezultat al politicii parti
dului de construire a noii orin- 
duiri. pe fondul remarcabilelor 
victorii ale întregului nostru po
por. județul a cunoscut o vi
guroasă dezvoltare a forțelor de

CUV1NTUL TOVARĂȘULUI 
ION IONIȚĂ

Am ascultat cu viu interes 
și profundă satisfacție expune
rea prezentată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Document 
de o excepțională însemnătate 
teoretică și practică, expunerea 
reprezintă o strălucită analiză, 
in spirit de înaltă exigență, a 
modului in care se înfăptuiesc 
tar emile ce revin Frontului U

f i-ate. ri<punzînd In felul ace«- 
'i chemării de a face din anul 
1974 an record in agricultură

Lucrez ca președinte al cno- 
prrath’v. agricole de producție 
d 'i comuna Traian, județul 
B^iula. Comuna noastră, pe to
rt tor'ul căreia se află o intro- 
prtndere agricolă do stat, o iu- 
țiuni pentru mecaniwrea agri
culturii sl două cooperative a- 
cricnle de producție, dispune de 
o euprafMA arabilă de 14 MW hn. 
cu un teren foarte bun. caro, 
pnn sprijinul acordai dc stat, a 
fost amenajat In Întregime pen
tru irigat.

încadrați în ampla acțiune 
patriotică pentru realizarea cin
cinalului înainte de termen, 
membrii cooperatori. In frunte 
cu comuniștii din unitatea noas- 
trâ. <-au angajat să depășească 
sarcini!-' dc plan pe 1974. nbți- 
nind 3 750 kg griu. 6 .Wi kg po
rumb. ooooo kg sfeclă si 
30 <M>n kg cartofi la hectai. 
Producția totală a unității noas
tre in acest an se ridică la pes- 
t-' 30 milioane lei. Prin măsu
rii' luate, avem convingerea că 
pianul va fi realizat si chiar 

Bind expresie gindurilor si 
scnlimenteior lucrătorilor de pe 
ogoarele brâilene, asigurăm con
gresul, pe dumneavoastră per
sonal. mult stimate si iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că nu 
mm precupeți nici un efort 
pentru însușirea și aplicarea in 
viață a hotâririlor de partid și 
dc stat, a măsurilor ce vor fi 
adoptate de către primul Cr»n- 
gr-- al Frontului Unității So
cialiste. intimpinind cu noi 
realizări in muncă cele două 

evenimente din acest an : 
ani de la eliberarea pa

triei noastre de sub dominația 
fascistă și Congresul al Xl-lea
al Partidului Comunist Român.

producție. Acționind in deplină 
unitate la infăptuirea grandioa
selor programe ale partidului, 
sătmărenii — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități' 
— sint astăzi beneficiari egali 
ai roadelor politicii care asigu
ră inilor:;-.a rapidă și armo
nioasă a economiei tuturor ju
dețelor. a nivelului general de 
civilizație din tara noastră.

Aceasta este o expresie deo
sebit de grăitoare a justeței și 
eficacității cu care partidul a 
acționat și acționează in solu
ționarea problemei naționale, in 
concordantă cu principiile so
cialiste. asigurând întărirea ne
contenită a frăției și a solida
rității tuturor celor ce muncesc 
in lupta pentru făurirea unui 
viitor nou. socialist și comunist, 
al patriei noastre.

Doresc să subliniez că, ma
nifested o profundă recu
noștință față de partid și un 
inflăcărat patriotism, oamenii 
muncii din județul nostru, fără 
deosebire de naționalitate, con
tinuă cu tot mai bune rezultate 
să-și aducă contribuția la în
deplinirea exemplară a marilor 
obiective care stau in fața na
țiunii noastre socialiste, cu 
deosebire la asigurarea înfăp
tuirii în devans a sarcinilor ac
tualului cincinal.

In mobilizarea eforturilor în 
acest sens, un aport important 
il are Consiliul județean al oa
menilor muncii de naționalitate 
maghiară și Consiliul județean 
al oamenilor muncii de naționa
litate germană. Coordonindu-și 
tot mai bine eforturile cu cele 
ale celorlalte organizații de 
masă și obștești din cadrul 
Consiliului județean al Frontu
lui Unității Socialiste, sub con
ducerea organizației județene 
de partid, ele acționează priori
tar pentru atragerea oamenilor 
muncii la întrecerea socialistă, 
la soluționarea sarcinilor eco
nomice și la valorificarea cit 
mai deplină a resurselor mate
riale și de muncă din orașele 
și satele județului nostru. Tot
odată. aceste consilii și-au sporit 
contribuția la intensificarea 
muncii politico-educative în, 
rindul populației maghiare și* 
germane, in spiritul hotăririlor 
Plenarei Comitetului Central al 
partidului din noiembrie 1971.

In activitatea coordonată de 
Frontul Unității Socialiste se 
relevă, astfel, incă o cale im
portantă pentru afirmarea egală, 
multilaterală, a oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară și 
germană, alături de populația 
română, ca participant activi 
la accelerarea progresului ge
neral al patriei socialiste co
mune.

In prezent, oamenii muncii din 
județul nostru, ca și in întreaga 
țară, sint antrenați cu toate 
forțele in uriașa întrecere so
cialistă consacrată marilor eve
nimente politice ale acestui an 
— a XXX-a aniversare a eli
berării de sub dominația hi- 
tleristă și al Xl-lea Congres al 
partidului nostru. Declanșarea 
etapei a doua a întrecerii s-a 
produs in județul nostru sub 
semnul majorării unora dintre 
angajamentele luate la începu
tul anului. Astfel, la producția 
industrială vor fi date supli
mentar produse in valoare . 
de 36 milioane lei, iar prin 
munca patriotică a cetățenilor 
se vor executa de două ori mai 
multe lucrări decit anul trecut.

Infățișind aceste obiective su
plimentare, doresc totodată 
sâ-mi îndeplinesc mandatul în
credințat de sătmăreni — 
români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — de a a- 
sigura încă o dată conducerea 
superioară de partid și de stat, 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de hotărirea noastră nestră
mutată de a face tot ce ne stă 
in putință pentru Îndeplinirea 
planului de stat și a angaja
mentelor asumate in acest an 
jubiliar, pentru asigurarea în
făptuirii cu șase luni mai de
vreme a sarcinilor actualului 
cincinal 

nltățil Socialiste din hotârlrlle 
Congresului al X-lea și ale 
Conferinței Naționale ale parti
dului. Sint jalonate, totodată, 
cu claritate, direcțiile de ac
țiune pentru sporirea contribu
ției Frontului Unității Socia
liste la consolidarea coeziunii 
tuturor forțelor sociale și poli
tice ale societății noastre, la 

organizarea efortului civic de 
înfăptuire a programului con
struirii societății socialiste multi
lateral dezvoltate pe pămlntul 
românesc.

Activitatea d» pină acum • 
acestui organism larg democra
tic. creat din inițiativa tovară
șului Nicolae Ceaușescu, a de
monstrat Incă o dată excepțio
nala capacitate a conducătoru
lui partidului șl statului noetru 
de a sesiza cerințele obiective 
ale dezvoltării societății noas
tre. do a prefigura și elabora o- 
blcctivc politice și forme orga
nizatorice corespunzătoare fie
cărei etape.

Unind in jurul partidului, ca 
forță politică conducătoare, 
toate organizațiile dc masă, ob
ștești și profesionale, toate cla
sele și păturile societății, 
Frontul Unității Socialiste ac
ționează neabătut pentru În
deplinirea politicii interne șl 
externe a Partidului Comunist 
Român, la elaborarea și apli
carea căreia un rol holăritor 11 
arc tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
eminent conducător al națiunii 
noastre, militant revoluționar, 
luptător neobosit pentru cauza 
socialismului. colaborării și 
păcii In lume.

Transformările înnoitoare care 
au loc in societatea noastră — 
Înflorirea multilaterală a na
țiunii, perfecționarea statului 
socialist șl sporirea rolului său, 
dezvoltarea democrației socia
liste. întronarea spiritului do 
dreptate și echitate in toate 
sferele vieții sociale — exercită 
in mod direct o puternică in
fluență pozitivă și asupra arma-1 
tei, determină, in continuare, 
mutații însemnate de ordin ca
litativ in toate compartimentele 
organismului militar.

Caracterul de monolit al so
cietății noastre se materiali
zează și in coeziunea rindurilor 
armatei, in unitatea indestruc
tibilă dintre armată și popor.

Parte inseparabilă a statului, 
expresie a voinței poporului, 
armata nu cunoaște alte inte
rese decit slujirea fără preget 
a cauzei socialismului, apărarea 
cuceririlor revoluționare ale po
porului, a independenței și su
veranității patriei.

Vă rog să-mi îngăduiți să sub
liniez de la această tribună con
tribuția determinantă adusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
prin activitatea sa teoretjcâ și 
practică, la fundamentarea ști
ințifică a doctrinei noastre mi
litare, a concepției privind sis
temul național’ de apărare, a în
tregii politici a partidului și sta
tului nostru in domeniul militar. 
Nu există problemă importantă 
de care depinde sporirea poten
țialului de luptă al armatei 
noastre care să nu fie in aten
ția conducerii partidului, să nu 
constituie obiectul grijii perso
nale a secretarului general al 
partidului.

Folosesc și acest prilej pen
tru a vă exprima, iubite tovară
șe Nicolae Ceaușescu, cele mai 
calde sentimente de dragoste și 
recunoștință, din partea tuturor 
ostașilor țârii, pentru grija per
manentă ce o acordați întăririi 
capacității de apărare a patriei, 
perfecționării înzestrării, pregă
tirii și educării armatei noastre.

In atmosfera de puternic en
tuziasm și avint in muncă ge
nerată de marile evenimente no- 
litice ale acestui an — a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei 
de sub dominația fascistă și 
Congresul al Xl-lea al partidu
lui — militarii de toate gradele 
iși sporesc eforturile pentru în
sușirea unor temeinice cunoș
tințe militare și tehnice de spe
cialitate. pentru formarea lor ca 
ostași cu înalte calități morale 
șl de luptă, gata in orice mo
ment să indeniinească ordine’e 
patriei, ale comandantului nos
tru suprem.

îndeplinindu-și rolul de scoa
lă de educație politică și-cetă

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI 
MARGARETA KRAUS

Eveniment de o deosebită în
semnătate in viața poporului 
nostru, congresul la care par
ticipăm reprezintă un moment 
prielnic pentru bilanțuri temei
nice și, deopotrivă, un prilej de 
reliefare a acelor idei prețioase 
izvorite din propunerile formu
late de oamenii muncii, care 
au dezbătut cu interes, in ca
drul conferințelor locale, activi
tatea desfășurată de la înfiin
țare și pină in prezent de con
siliile Frontului Unității Socia
liste.

Consiliul orășenesc Codlca al 
Frontului Unității Socialiste, 
precum și organizațiile sale 
componente au contribuit, prin 
activitatea desfășurată, la mobi
lizarea energiei și capacității 
creatoare a maselor, a inițiati
vei și puterii lor de muncă pen
tru infăptuirea neabătută a 
programului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate pe pămintul patriei 
noastre. Considerăm edificator, 
in acest sens, faptul că planul 
producției globale industriale din 
orașul Codlea, pe primii trei 
ani ai actualului cincinal, a fost 
îndeplinit inainte de termen, 
obținindu-se un spor de aproa
pe 74,2 milioane lei.

Sporirea continuă a venituri
lor populației din orașul Codlea 
se concretizează in creșterea 
volumului de mărfuri destinat 
consumului, care a sporit an de 
an. Numai in anul 1973, com
parativ cu 1972, acesta a fost cu 
10 milioane lei mai mare. In a- 
nul 1973 s-au construit, din fon
durile statului și ale populației, 
160 apartamente, s-au dat in 
folosință un laborator și un a- 
teller la liceul teoretic, iar la 
grădinița cu program de cămin 
4 săli de clasă, ceea ce a de
terminat creșterea numărului de 
locuri in cămin cu incă 100. De 
asemenea, au fost construite 4 
cămine pentru nefamiliști, cu 
1 000 de locuri.

La chemarea partidului, con
siliul orășenesc al Frontului U- 
nltății Socialiste a pus in fața 
organizațiilor sale sarcina de a 
antrena toate fosele pentru în
deplinirea cincinalului Înainte 
de termen. In acest scop, am 
adoptat programe concrete de 
acțiuni In vederea folosirii mal 
chibzuite a capacităților dc 
producție, a forței de muncă, 
pentru calificarea și perfecțio
narea pregătirii profesionale a 
cadrelor, creșterea responsabili
tăților și creativității locuitori
lor, gospodărirea judicioasă a 
materiilor prime, materialelor, 
energiei fi combustibilului. 

țenească, armata l$4 Aduce con
tribuția la activitatea desfășu
rata de Frontul Unității Socia
liste de înfăptuire a programu
lui elaborat de partid privind 
educarea socialistă a maselor, 
sarcină complexă ce se realizea
ză pe multiple planuri — in fa
milie. școală, m organizațiile de 
tinerii, in toate instituțiile de 
stat și obștești. Comandanții, or
ganele șl organizațiile de partid 
și ale Unturii! Tineretului Co
munist din armată acordă o de
osebită atenție educării milita
rilor in spuitul patriotismului 
socialist, a) răspunderii față dc 
destinele patriei. în conștiința și 
inima fiecărui ostaș sint dezvol
tate zi de zi respectul și admi
rația față de glorioasele tradi
ții de luptă ale poporului, ale 
neînfricatei noastre- clase mun
citoare. mindria față de prezen
tul socialist și viitorul nostru 
comunist. Totodată, militarii 
sint educați in spiritul •interna
ționalismului proletar, al res
pectului față de celelalte po
poare.

Conștient! de faptul că armata 
noastră dispune de mari șl în
semnata Posibilități de a contri
bui la realizarea sarcinilor ce 
stau In fata Frontului Unității 
Socialiste în domeniul muncii 
educative. In lumina indica
țiilor date dc comandantul nos
tru suprem, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. vom lua măsuri pen
tru participarea mai susținută a 
cadrelor militare la activitatea 
do educare a maselor în spirit 
revoluționar, la dezvoltarea res
ponsabilității sociale a tinere
tului, a tuturor cetățenilor.

Concentrîndu-și eforturile 
pentru îndeplinirea sarcinii sale 
de bază — pregătirea de luptă 
— armata iși aduce, totodată, 
contribuția la dezvoltarea eco
nomici naționale, la realizarea 
unor importante obiective in in
dustrie. agricultură, transpor
turi.

O dovadă grăitoare a multi
plelor și trainicelor legături sta
tornicite intre armată și masele, 
muncitoare o constituie și spri
jinul pe care armata il dă in
struirii gărzilor patriotice, pre
gătirii tinerilor pentru apărare.

La rindul ei, armata se bucu
ră de sprijinul organizațiilor 
componente ale Frontului Uni
tății Socialiste In soluționarea 
problemelor legate de desfășu
rarea procesului instructiv-edu- 
cativ, în crearea unor condiții 
tot mai bune pentru munca și 
viața militarilor și a familiilor 
acestora.

Asemenea întregului popor, 
armata susține și înfăptuiește 
neabătut politica internațională 
a partidului și statului nostru. 
Traducind in viață sarcinile tra
sate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la intilnirea cu acti
vul de partid al armatei, dez
voltăm colaborarea pe linie mi
litară cu țările participante la 
Tratatul dc la Varșovia, cu toate 
statele socialiste. Totodată, ex
tindem legăturile cu armatele 
țărilor care pășesc pe calea u- 
nei politici independente, cu ar
matele altor state, contribuind 
prin aceasta la înfăptuirea poli
ticii generale a partidului de 
dezvoltare a relațiilor cu toate 
țările, indiferent de orinduirea 
lor socială.

în încheiere, doresc să încre
dințez congresul, pe dumnea
voastră. stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că armata, profund 
devotată patriei, poporului și 
partidului, va acționa cu întrea
ga șa energie pentru infăptuirea 
neabătută a politicii partidului 
nostru, va sprijini acțiunile În
treprinse de Frontul Unității So
cialiste. iși va înzeci forțele 
pentru a întîmpina cu noi reali
zări cea de-a XXX-a aniver
sare a eliberării patriei și cel 
de-al Xl-lea Congres al parti
dului nostru. 

Corespunzător politicii pro
fund științifice, principiale, 
marxist-leniniste, pe care o 
promovează partidul nostru, 
Consiliul orășenesc Codlea al 
Frontului Unității Socialiste co
laborează cu consiliile județene 
ale oamenilor muncii de națio
nalitate maghiară și germană și 
organizează in rindul acestor 
categorii de locuitori acțiuni de 
explicare a politicii partidului 
nostru, acțiuni social-culturale.

Referitor la acest aspect, aș 
dori să-mi exprim deplinul a- 
cord cu tezele cuprinse in ex
punerea prezentată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu statutul 
și cu rezoluția ce ne-au fost 
prezentate, privind sarcinile 
Frontului Unității Socialiste de 
a milita pentru infăptuirea po
liticii marxist-leniniste a p.y- 
tidului și statului nostru in pro
blema națională, pentru întări
rea continuă a prieteniei și fră
ției dintre oamenii muncii ro
mâni șl cei aparținind naționa
lităților conlocuitoare, pentru 
participarea lor activă la înflo
rirea continuă a României so
cialiste.

Una din problemele pe care le 
urmărim constant privește creș
terea confortului urban al loca
lității Codlea. Prin coordonarea 
unitară și prin lărgirea activită
ții deputaților și a comitetelor 
de cetățeni am reușit ca in a- 
nul 1973 să obținem mențiunea 
I in întrecerea ce se desfășoară 
intre toate orașele din țară 
pentru mai buna gospodărire a 
localităților patriei noastre.

In domeniul activității politice 
și cultural-educative de masă, 
organizațiile componente ale 
Frontului Unității Socialiste au 
întreprins intense acțiuni in ve
derea imbunătățirii radicale a 
muncii pentru dezvoltarea con
științei socialiste a maselor, 
pentru promovarea consecventă 
a. normelor șl principiilor eticii 
și echității socialiste. In acest 
scop, am organizat intilniri cu 
activiști de partid și de stat, cu 
conducători de unități economi
ce, spectacole educative, acțiuni 
de muncă voluntar-patriotică. 
Ne-am organizat activitatea 
pentru a asigura condiții opti
me de participare activă a fe
meilor la întreaga viață politi
că, economică și socială a ora
șului, organizind activități cul
turale specifice.

în încheiere, vorbitoarea a a- 
sigurat- Congresul Frontului U- 
nitații Socialiste, personal pe 
tovarășul secretar general 
Nicolae Ceaușescu, că și in vii
tor Consiliul orășenesc Codlea 
al Frontului Unității Socialiste

yi organizațiile componente, sub 
conducerea organului orășenesc 
de partid, vor depune toate c- 
forturile pentru aplicarea In 
viață a sarcinilor ce le revin 
in etapa actuală a făuririi «o-

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
TUDOR LUPULESCU

Vin la primul Congres al 
Frontului Unității Socialiste de 
la Combinatul petrolului din 
Tg. Jiu șl am mandatul să ex
prim totala adeziune a colecti
vului acestei moderne unități 
la politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, <să 
mulțumesc fierbinte tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al partidului, intliul 
președinte al Republicii Socia
listo România, pentru vasta și 
neobosita activitate pe care o 
d'pune in vederea întăririi șl 
infloririi continue a patriei 
noastre, creșterii prestigiului ei 
in lume.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la unele probleme pri
vind controlul obștesc organizat 
și condus de Frontul Unității 
Socialiste și exercitat cu parti
ciparea oamenilor muncii. Re
organizarea controlului obștesc, 
sub egida Frontului Unității So
cialiste, ii conferă un rol de
osebit de important in educația 
civică a maselor, in respectarea 
legislației socialiste, in promo
varea principiilor eticii și echi
tății socialiste in toate sectoa
rele serviciilor publice.

Ținind seama de structura și 
particularitățile unităților ce 
intră în sfera controlului ob
ștesc, in județul Gorj au 
fost organizate și iși desfășoară 
activitatea 710 echipe, din care 
fac parte 3 250 oameni ai muncii, 
cărora li s-au repartizat pen
tru control 2 218 unități. Cifrele 
prezentate mai inainte relevă 
aspecte de ordin cantitativ, dar 
ele evidențiază și importanți 
factori de eficiență, reflectați, 
printre altele, in cuprinderea e- 
fectivă a tuturor unităților care 
prestează servicii și in atrage
rea la exercitarea controlului a 
unor oameni care, prin pro
fesia. pregătirea politică și de 
specialitate. prin atașamentul 
față de munca obștească, con
feră un grad mai ridicat de 
competență investigării reali
tăților din unitățile repartizate. 
Noi considerăm ca bună orien
tarea dată de consiliul jude
țean al Frontului Unității So
cialiste ca in actuala compo
nență a echipelor de control 
obștesc să fie alese mai multe 
femei din întreprinderi, insti
tuții, gospodine care, cu price
perea lor recunoscută, aduc o 
contribuție substanțială la creș
terea eficienței controlului ob
ștesc. Ca urmare a intensifică
rii controlului s-au obținut re
zultate mai bune in unitățile 
prestatoare de servicii, in creș
terea parametrilor calitativi ai 
producției cooperației meșteșu
gărești, in diversificarea sorti
mentelor, in îmbunătățirea a- 
sistenței sanitare și a activității

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI
GEORGETA CRISTOLOVEANU
In contextul efortului general 

ce asigură dezvoltarea accele
rată a economiei țării, colecti
vele de muncă din Centrala in
dustriei mătăsii, inului și cine- 
pii sint antrenate in acțiunile 
pentru îndeplinirea angajamen
tului patriotic de a realiza ac
tualul cincinal inainte de ter
men. Față de sarcinile inițiale 
ale actualului cincinal, pe baza 
angajamentelor asumate. noi 
vom realiza o producție supli
mentară de aproape 1.3 miliar
de lei. care se vor materializa 
in oeste 40 milioane mp țesă
turi.

Sarcini importante revin co
lectivelor de muncă din între
prinderile centralei noastre in 
viitor, urmind ca pină in anul 
1980 producția de țesături din 
in să crească de trei ori și ju
mătate, iar cea de mătase de 
peste două ori, creștere ce se 
va realiza în proporție de pes
te 50 la sută pe seama produc
tivității muncii. In această pe
rioadă vor fi date in funcțiune 
20 dc obiective noi și se vor 
dezv'olta capacitățile de produc
ție la 30 din întreprinderile e- 
xistente, capacități care vor 
avea baza de materii prime 
asigurată în cea mai mare par
te din țară.

Pentru crearea condițiilor de 
realizare a ritmului inalt de 
dezvoltare ce revine subramurii 
noastre industriale — de 15.8 la 
sută ’anual — colaborăm strins 
cu organele de specialitate din 
agricultură in vederea extinde
rii culturilor de in-cinepă, a 
imbunătățirii calitative a sor
turilor de materii prime, pre
cum și a dezvoltării sericicultu
rii.

Această dezvoltare a sectoru
lui în care lucrez are la bază 
prețioasele indicații date de că
tre secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul analizei făcute acti
vității Ministerului Industriei 
Ușoare, la Mangalia, în anul 
1973. In lumina acestor indica
ții. in toate unitățile noastre au 
fost întocmite programe spe
ciale de măsuri, care, sub con
ducerea organizațiilor de par
tid, au fost dezbătute cu în
treacă masă de angajați, aceș
tia făcînd numeroase și valoroa
se propuneri. Pe această bază, 
pină in prezent am reproiectat 
cea mai mare parte din artico
lele noastre și am introdus in 
fabricație un număr de peste 
125 articole nou create, am e- 
laborat noi tehnologii, urmărin- 
du-se ridicarea nivelului estetic 
și calitativ al produselor.

Sintem conștienți că nu am 
reușit decit in parte să satisfa
cem cerințele beneficiarilor 
noștri atit din punct de vedere 
al calității produselor, cit și al 
mobilității adaptării la nou. 
Pentru înlăturarea neajunsuri
lor din activitatea noastră, vom 
dezvolta și Îmbunătăți in con
tinuare munca de cercetare șl 
creație, vom lua măsuri pen
tru creșterea operativității în 
asimilarea tehnologiilor noi și, 
mai ales, vom intensifica in
struirea temeinică a tuturor 
cadrelor în vederea aplicării in 
procesul de producție a acestor 
tehnologii.

cietă|ii socialiste multilateral 
dezvoltate In România socialis
tă, pentru a Întîmpina cu noi 
succese cea de-a XXX-a ani
versare a eliberării patriei și 
Congresul al Xl-lea al P.C.R.

din cadrul unităților culturale.
Apreciind rezultatele bune 

obținute in activitatea de con
trol obștesc, trebuie să arătăm 
In același timp că mai persistă 
neajunsuri atit in ceea ce pri
vește servirea populației și ca
litatea produselor dc larg 
consum, cit șl in ceea ce pri
vește ritmicitatea și profunzi
mea controalelor efectuate. In 
unele unități s-a constatat o 
slabă preocupare, la întreprinde
rile producătoare, pentru calita
tea unor sortimente de bunuri de 
consum, pentru studierea cere
rii populației, pentru repartiza
rea și gospodărirea judicioasă a 
fondului de marfă in unitățile 
comerciale, cazuri do ncrcspec- 
tare a programului de consul
tații șl tratamente și a reguli
lor de igienă in unele unități 
medico-sanitare, prelungirea nc- 
jusllficată a duratei de execu
ție a comenzilor in unele unități 
prestatoare de servicii. In a- 
ceastă direcție, consider că și 
consiliile locale ale Frontului 
Unității Socialiste acționează 
uneori timid, că nici inspecto
ratele de stat cu atribuții de 
control nu sint suficient solici
tate să acorde ajutor pentru 
soluționarea deficiențelor și în
tărirea continuă a autorității e- 
chipelor de control obștesc.

Pentru îmbunătățirea contro
lului obștesc, consiliul județean 
al Frontului Unității Socialiste, 
împreună cu consiliile terito
riale ale sindicatelor și ale ce
lorlalte organizații de masă cu 
atribuții de control, va acorda 
atenția prioritară modului In 
care conducerile unităților con
trolate și organele lor supe
rioare rezolvă propunerile și 
constatările echipelor de con
trol obștesc. Un accent deosebit 
se va pune pe sprijinirea orga
nizațiilor sindicale și U.T.C. 
pentru a organiza dezbateri a- 
supra rezultatelor controalelor, 
in vederea desfășurării unei 
munci susținute, politice și or
ganizatorice, pentru formarea 
opiniei de masă împotriva aba
terilor de la conduita civilizată 
a lucrătorilor din diferite do
menii de'servire publică.

Liniile directoare cuprinse in 
expunerea prezentată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pre
cum și hotăririle pe care le va 
adopta Congresul Frontului U- 
nității Socialiste ' constituie și 
pentru oamenii muncii din ju
dețul Gorj un prețios îndrep
tar pentru îmbunătățirea între
gii activități economico-sociale, 
pentru mobilizarea tuturor for
țelor de la orașe și sate la în
făptuirea marilor sarcini ale 
făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră.

Pornind de la faptul că in 
centrala noastră ponderea fe
meilor in totalul salariaților 
este de peste 70 la sută, ur
mind ca in cincinalul următor, 
pină in anul 1980, să ajungem 
la o pondere de 80 la sută, aș 
dori să mă refer la unele pro
bleme privind munca acestora. 
Deși am întreprins unele ac
țiuni pentru îmbunătățirea con
dițiilor de muncă ale femeilor, 
prin construirea de creșe și 
cămine pentru copii, de cămi
ne pentru nefamiliști, prin a- 
menajarea de bufete, de puncte 
alimentare și de desfacere, to-' 
tuși in acest domeniu mai este 
incă mult de făcut. Consider 
că organismele Frontului Unită
ții Socialiste ar trebui să se 
preocupe mai mult de unirea 
eforturilor organizațiilor de fe
mei și ale celorlalte organizații 
de masă pentru găsirea de noi 
soluții care sâ ducă la crește
rea timpului disponibil al fe
meilor. pentru participarea lor 
in mai mare măsură la activi
tățile obștești, la acțiuni care 
să le dezvolte personalitatea.

Este evident că pentru ușura
rea muncii femeilor in produc
ție, pentru lărgirea cimpului 
lor de activitate in diferite me
serii, sarcini importante ne re
vin nouă, conducătorilor de u- 
nități. In acest sens, vom inten
sifica acțiunile de mecanizare 
și, mai ales, de automatizare a 
proceselor de producție, vom* 
introduce pe scară mai largă 
procesele tehnologice continue, 
mai ales in finisaje, car§ să 
înlăture manevrarea și trans
portul manual al produselor.

In același timp, prin însuși 
specificul activității noastre, pu
tem să contribuim mai mult la 
ușurarea muncii femeilor in 
gospodărie. In acest scop, vom 
extinde tehnologiile privind ne- 
șifonabilizarea produselor, a- 
pretarea permanentă, tratarea 
țesăturilor împotriva murdări
rii și altele, spre a ușura mo
dul de întreținere a unor arti
cole pentru Îmbrăcăminte și 
pentru uz casnic.

Totodată, propunem celorlalți 
producători de bunuri să inten
sifice eforturile pentru realiza
rea unei game mai largi de pro
duse de uz gospodăresc, ca : 
mașini de spălat vase, mixere 
cu diverse întrebuințări, o gamă 
mai mare de produse chimice 
pentru curățat, precum și diver
sificarea semlpreparatelor cu
linare.

Ținind seama de continua dez
voltare a forței de muncă utili
zate în industrie, de afluxul de 
tineret de la sate, considerăm de 
asemenea necesar ca ministerele 
să acorde o atenție mal mare 
construirii de cămine pentru ne
familiști, de creșe și grădinițe 
pentru copii In zonele indus
triale, chiar odată cu construirea 
noilor obiective de producție.

Aniversarea a 30 dc ani de la 
eliberarea patriei noastre de sub 
dominația fascistă, pregătirea șl 
desfăștjrarea celui de-al Xl-lea 
Congres al comuniștilor din 
România conferă anului 1974 o 
deosebită semnificație politică 
pentru poporul nostru.

Ca o chezășie a profundului 
nostru devotament, a spus in 
încheiere vorbitoarea, cei 35 000 
de oameni al muncii din cen
trală asigură congresul, pe 
tovarășul secretar general 
Nicolae Ceaușescu, că se vor 
strădui să-și îmbunătățească 
stilul și metodele de muncă, vor 
munci fără preget pentru înde

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
RADU BELIGAN

Tngădulțl-ml sft-mî arăt entu
ziasmul pentru expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
impecabilă radiografie a vieții 
noastre economice, sociale, po
litice. materiale, proiecție clara 
a sarcinilor care revin Frontu
lui Unității Socialiste, reprezen- 
lind accepția cea mai largă a 
democratici, pentru Înfăptuirea 
programului de făurire a socie
tății noastre socialiste multila
teral dezvoltate.

Mulțumim președintelui nos
tru pentru acest prețios docu
ment, care va constitui o bu
solă sigură in drumul nostru 
spre bunăstare șl fericire.

..S-au deprins popoarele, 
prin trăire, sâ-șl fructifice seva 
cea mai fină in cele ale spiri
tului frumos, in scrisele, în zu
grăveala. in cintecele lor", scrie 
Tudor Arghezi intr-una din ta
bletele sale rămase in manu
scris. tabletă in care marele 
nostru poet, condamnind socie
tatea de consum, „excesul de 
civilizație .exterioară fără alt 
ideal decit al belșugului putred; 
spaima și oboseala de a trăi1*, 
elogiază vigoarea civilizației și 
artei socialiste românești. „N-aș 
vrea să par exagerat — notea
ză Arghezi — dar sint compa
rații obiective, pe documente, 
de făcut... Vitalitatea se mută... 
Azi noi sintem printre cel din
ții care producem cantități de 
valori".

Este o realitate crescută din 
revoluția de trei ori decenară. 
trăită de un popor tinăr. dor
nic să se împlinească și să se 
desăvirșească in cadrul unei ci
vilizații și al unei culturi in 
măsură să-l exprime și să-1 re
prezinte.

Izvoarele acestei renașteri, 
care a mers mină in mină cu 
procesul, insumînd mereu alte 
realizări, al dezvoltării econo
mico-sociale. temeiurile acestei 
ascensiuni care au determinat 
ca intr-un timp istoric scurt 
România să-și reducă handi
capul față de țările cu o înaltă 
creștere economică, științifică, 
artistică, iar in anumite privin
țe să le întreacă, sursele aces
tei spectaculoase- evoluții, girate 
de contribuția efectivă a statu
lui nostru la soluționarea uno
ra din cele mai acute probleme 
ale lumii contemporane, se află 
in politica Partidului Comunist 
Român. O politică zidită pe 
principiul slujirii cu devoțiune 
și credință a intereselor funda
mentale ale celor ce muncesc, 
a afirmării neabătute a ideii de 
independență și suveranitate 
națională, a fidelității neclintite 
fală, de telurile marii familii 
internaționale. O politică al că
rei strălucit exponent este to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Pentru noi toți e cum nu se 
poate mai limpede că puterea 
și lumina pe care o iradiază 
astăzi cultura românească sint 
consecința directă a unui pro
gram de construcție materială 
și spirituală vizind progresul in 
toate domeniile, dar mai cu 
seamă în cel al cunoașterii și 
al conștiinței, un .program che
mat sâ anime și să înalțe acele 
facultăți intelectuale si morale 
care concentrează energia uma
nității in om. să creeze un u- 
manism de omenie, cum spunea 
atit de frumos ieri secretarul 
nostru general.

Contribuția teatrului la rea
lizarea acestui program a spo
rit an cu an și o seamă de suc
cese in domeniul dramaturgiei

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI
ZAMFIRA GROSU

Este o zî de sărbătoare pentru 
mine, pentru cei 11 000 de lo
cuitori ai comunei Munteni din 
județul Galați, pe care-i re
prezint la acest forum suprem 
al Frontului Unității Socialiste, 
ca, de la înalta tribună a con
gresului. să-mi unesc glasul cu 
cel al întregii țări, pentru a a- 
duce omagiu de statornică re
cunoștință și nesfirșită prețuire 
conducerii partidului și statului 
nostru, celui mai Iubit fiu al 
poporului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru izbînzile și 
bucuriile vieții de astăzi, pentru 
certitudinile viitorului comunist 
al scumpei noastre patrii.

Sint mindră că am posibilita
tea de a vă face cunoscut felul 
in care locuitorii comunei noas
tre au știut să sădească și sâ 
culeagă roadele marilor idei ale 
partidului, izvoare de bunăstare, 
de prosperitate, de civilizație.

Dacă ar fi să ne referim la 
anii acestui cincinal. putem 
spune că, asemenea tuturor co
munelor patriei noastre, și pe 
meleagurile Muntenilor s-au în
făptuit lucruri minunate. In a- 
tenția consiliului comunal al 
Frontului Unității Socialiste a 
stat permanent problema unirii 
tuturor energiilor creatoare ale 
satului, cele care și-au dovedit, 
de atitea ori eficiența. Pentru’ 
aceasta am conceput un pro
gram unitar dc acțiuni, de a că
rui realizare răspund atit con
siliul Frontului Unității Socia
liste, cit și fiecare organizație 
componentă în parte. Programul 
ă cuprins sarcini din toate do
meniile vieții satului — econo
mic, politic, social-cultural. Am 
avut in vedere realizarea și de
pășirea planurilor economice șl, 
concomitent cu aceasta, dezvol
tarea armonioasă a personali
tății umane, știut fiind că pe 
primul plan al societății noastre 
se află omul.

Viața așezării noastre se în
noiește de la o zi la alta. Oa
menii se află intr-o adevărată 
întrecere cu timpul. Am deschis 
larg porțile comunei pentru e- 
lementele civilizației moderne, 
în toate cele șase sate ale co
munei avem cătnine Culturale, 
școli, magazine moderne. De 
curlnd. celor două dispensare 
din comună li s-a adăugat unui 
nou, modern utilat, iar lumina 
electrică a pătruns pină in cea 
mai îndepărtată casă. Tinerii 

plinirea sarcinilor, neprecupe
țind nici un efort pentru înde
plinirea angajamentelor pe care 
și le-au asumai. De asemenea. 
Iml exprim totala adeziune față 
de expunerea făcută de to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
asigur că vom face totul pentru 
aplicarea in viață a rezoluției 
cc se va adopta.

șl ol artei interpretative, rati
ficate de mase largi de spec
tatori, stau mărturie a impor
tanței tot mai însemnate pe 
care o deține teatrul in viața 
culturii noastre.

Adincirea și diversificarea mo
dalităților de dialog cu publicul, 
mai ales cu publicul tinăr, este 
o chestiune vitală pentru tea
tru. Prezența tineretului x la 
teatru inseamnâ nu numai ga
ranția viitorului, adică asigura
rea unei continuități in frecven
tarea Hălilor de spectacol, dar 
și garanția prezentului. Un 
teatru la care tineretul vine 
este, după părerea mea, un 
teatru bun, sincron cu timpul 
său.

Examînînd cu răspundere si
tuația teatrului, din perspecti
va necesităților ca și a fondu
lui de talente de care dispune, 
se cuvine să recunoaștem răs
picat că uneori am rămas da
tori așteptărilor. Am rămas 
datori sub raportul tematicii, 
capitole întregi din istoria lup
tei poporului nostru pentru 
eliberarea națională și socială, 
pentru edificarea unei orinduiri 
superioare, momente esențiale 
ale realității noastre, extrem de 
semnificative pentru noile rela
ții umane, negăsindu-și re
flectarea. Am rămas datori sub 
raportul calității artistice, al a- 
tractivității. Cită dreptate are 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cind spune : „Și o idee bună, 
dacă e prezentată intr-o formă 
plictisitoare, poate avea cite- 
odată o influență mai rea decit 
dacă n-ar fi prezentată deloc... 
Numai în măsura in care este 
accesibil, plăcut, interesant, 
filmul poate avea o influență 
puternică asupra spectatorilor". 
Acest exemplu este esențial și 
pentru teatru, și pentru orice 
operă de artă.

Există multe explicații ale a- 
cestor îndatoriri nu totdeauna 
respectate. Cel mai ușor ar fi 
să pun in 6eama Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
ale cărui organisme lucrează 
uneori birocratic. Dar aceasta 
ar însemna să uit că principala 
responsabilitate revine teatre
lor, oamenilor de artă, care nu 
o dată cedează ispitei succesu
lui facil ori tentației de a se 
achita formal de obligațiile a- 
sumate, ori așază înaintea 
cauzei pe care o au de apărat 
orgolii și interese mărunte, 
străine de artă, străine de ma
rile noastre țeluri.

A îndepărta tot ceea ce con
stituie incă o răminere in urmă 
față de sarcinile și potențialul 
de valori al teatrului românesc 
e o misiune urgentă și pe care, 
n-am nici o îndoială, o vom în
deplini. E un legămint pe care-1 
facem în anul in care s-au dat 
in folosință trei noi și foarte 
moderne edificii teatrale —ceea 
ce reprezintă o extraordinară 
investiție culturală, unică în 
ultimul deceniu in întreaga 
lume — la ora cind s-a ridicat 
in întreaga țară o amplă rețea 
de case de cultură, perfect do
tate tehnic pentru orice fel de 
spectacol. Este un legămint pe 
care II facem primului Congres 
al Frontului Unității Socialiste, 
in fața celui care reprezintă 
pentru noi toți înțelesul unitar 
al cugetării și al faptei, al dă
ruirii și al exigenței, al tradi
ției și al înnoirii puse in 
serviciul celor ce muncesc, al 
patriei, al omenirii. In fața to
varășului Nicolae Ceaușescu.

din Munteni dispun astăzi de 
două stadioane pentru practica
rea sportului, iar prin munca 
voluntar-patriotică a tuturor lo
cuitorilor am transformat co
muna într-o grădină.

Intr-un timp relativ scurt, 
credem că vom împlini dorința 
fiecărui locuitor ca Muntenii să 
devină o așezare mai prosperă, 
mai frumoasă, mai bine gospo
dărită. Prin muncă voluntar- 
patriotică în acest an am și 
realizat lucrări in valoare de 
peste 5 000 000 lei. Construim 
trei blocuri pentru specialiștii 
din comună, o nouă școală cu 
patru săli de clasă, un nou ma
gazin universal și două grădi
nițe, o casă a specialistului și 
alte obiective de interes econo
mic și social.

Dar drumul nostru către îm
pliniri nu este presărat numai 
cu succese ; sintem comuniști și 
avem datoria de a spune lucru
rilor pe nurqe, de a privi in 
mod autocritic activitatea. Con
siliul comunal al Frontului U- 
nității Socialiste nu a mobilizat 
în suficientă măsură organiza
țiile componente, pe toți locui
torii la îndeplinirea sarcinilor 
economico-sociale ale comunei, 
nu a analizat periodic și nu a 
luat la timp măsurile pentru 
depășirea greutăților pe care le 
avem.

Un temei de profundă medi
tație pentru noi il constituie in 
viitor stadiul diferit de dezvol
tare a celor două cooperative 
agricole de producție din comu
nă ; deși au aceleași condiții 
naturale, una din cooperative — 
și anume din Negrilești — ob
ține rezultate mult mai bune, 
mai aproape de posibilitățile pe 
care le avem, decit cooperativa 
agricolă de producție din Mun
teni. Preocuparea noastră, a or
ganizațiilor comoonente ale 
Frontului Unității Socialiste, 
este dezvoltarea ambelor cooue- 
rative in ritm rapid, cunoscut 
fiind că dispunem de toate con
dițiile pentru obținerea unor 
producții mari.

Considerăm că constituirea 
organizațiilor sătești ale Fron
tului Unității Socialiste a oferit 
un cadru mai propice mobili
zării tuturor rezervelor umane 
și materiale ale satelor la înde
plinirea sarcinilor. Sintem în
credințați că măsurile intre- 

(Continuare în pag. a V-a)
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P >rtanl domeniu de activitate, 
p • 'le prezentate sini cîteva 
d :-re Dteocunârile majore ale 
■' '.'.ntori'pr comunei. eare au 
prin* v-Btâ nrin hărnicia sl Sttâ- 
lor. care demonstrează. Intend* 
fireasca dragoste pentru locui 
r itul vorbitoarea a spus In in-

nu a avut atit

' nanșpscu, nnn activitatea neo
bosită ce ati denus-o, ah tăcut

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
PtTERFY ISTVĂN

secrc- 
Omu- 
Reou- 

în fata 
Con-

F^rmitetl-mi ca. In numele 
tuturor oamenilor muncii de na- 
lionailtate maghiară din Repu- 
blira Socialistă România. să 
exprim deplina adeziune la cnn- 
t ---'vil s iintibc, profund realist, 
*î raportului prezentat de tova
rășul Nicolae Ceausescu, 
tar general al Partidului 
ri<t Român, președintele 
biic'i Socialiste România, 
pirticinanților la primul
f ■= al Frontului Unității Socia-

Suceesele remarcabile dobîn- 
d:te do poporul nostru In toate 
domeniile vieții soclal-economi- 
c-? sint rodul activității desfășu
rate cu pricepere si hărnicie de 
onmenii muncii de la orașe si 
site, fără deosebire de naționa- 
1 '-3‘e. S;ntem conștient! că ma
rt? noastre înfăptuiri se dato- 
re«c in primul rind nre’entci 
In fruntea tării a Partidului 
Comunist Român, forță conducă
toare încercată. a secretarului 
siu general. tovarășul Nlcolae 
Ceatțsevu. patriot si revoluțio
nar Înflăcărat și internaționalist 
consecvent

împreună cu întregul nostru 
pooor, oamenii muncii de națio- 
nalitate maghiară își exprimă 
adeziunea lor deplină la politica 
internă și externă a partidului 
si statului, satisfacția față de 
cuceririle revoluționare dobîn- 
d;te in procesul istoric de fău
rire. in patria noastră, a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate. Ei participă activ și 
creator, umăr la. umăr cu oa
menii muncii români și cu cel 
«părtinind celorlalte naționalități 
conlocuitoare, la realizarea sar
cinilor de dezvoltare a econo
mi-'i naționale, științei și cul
turii.

In cadrul dezvoltării generale 
a orinduirii noastre se desfă
șoară si procesul adinciril de
mocrației socialiste. In ultimii 
ani, mase tot mal largi de oa
meni al muncii, fără deosebire 
de naționalitate, sint atrase la 
perfecționarea formelor si struc
turilor politice, prin care se 
realizează tot mal eficient par
ticiparea poporului la condu
cerea treburilor țării.

Analiza făcută de Conferința 
Națională a partidului cu privi
re la înflorirea națiunii socialis
te și la problema națională in 
Republica Socialistă România 
ne-a înarmat cu concluzii clare 
privind dezvoltarea in perspec
tivă a națiunii socialiste, a na
ționalităților din țara noastră, și 
a stabilit importante sarcini 
pentru întărirea continuă a fră
ției dintre poporul român și na
ționalitățile conlocuitoare. Expe
riența istorică și rezultatele ob
ținute confirmă că în activitatea 
partidului nostru s-a bucurat de 
mare atenție rezolvarea proble
mei naționale in spiritul înfăp
tuirii reale a principiului depli
nei egalități in drepturi in toate 
domeniile vieții, intre toți oa
menii muncii, fără deosebire de 
naționalitate.

In acest context, doresc să 
relev valoarea deosebită a o- 
rientărilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu referitor la 
importanța pe care o reprezintă, 
pentru asigurarea deplinei ega
lități in drepturi a tuturor ce
tățenilor, dezvoltarea armonioa
să a forțelor de producție pe 
Întreg teritoriul țării, crearea 
unei puternice baze economico- 
aociale in toate județele.

Rezultatele practice ale aces
tei orientări sint ilustrate de 
impetuoasa creștere a potenția
lului economic, de mutațiile 
sensibile pozitive in structura 
populației, de procesul urbaniză
rii și de creștere a nivelului de 
trai — fenomene caracteristice 
tuturor zonelor, inclusiv județe
lor in care împreună cu oame
nii muncii români trăiesc fi

ilisfft să fie cu
ss o tară căreia

auJui, constituie un document 
programatic mobilizator pentru 
întregul nostru popor.

Noi, locuitorii comunei Mun
teni. nc angajăm solemn să 
contribuim cu tonte puterile 
noastre. In cadrul Frontului U- 
nitătll Socialiste, la înfăptuirea 
aspirațiilor de prosperitate st 
fericire ale poporului, la înflo
ri r- a continuă a României so
cialiste. la lupta pentru trium
ful cauzei păcii, democrației ți 
socialismului In lume.

muncesc naționalitățile conlocul- 
tb

în spiritul programului Ideo
logic al partidului se desfășoa
ră. In întreaga țară, o amplă 
muncă politică, culțural-educa- 
tlvă de masft, urmărind for
marea omului societății socia
liste, participant activ Ia reali
zarea obiectivelor economice și 
socialo. în această muncă un 
loc important îl ocupă culti
varea patriotismului socialist, a 
Internaționalismului. întărirea 
continuă a frăției dintre oame
nii muncii români si cei aoar- 
ținind naționalităților conlocui
toare. în localități în care tră
iesc șl oameni ai muncii de na
ționalitate maghiară, activitățile 
educative se realizează și în 
limba materna a acestora. Nu
meroase acțiuni cultural-edu
cative în limba maghiară au 
fost coordonate unitar de Con
siliul National si consiliile loca
le ale Frontului Unității Socia
liste.

Oamenii muncii din rindul 
naționalității maghiare de la 
orașe si sate folosesc posibilită
țile oferite de vasta mișcare ar
tistică de amatori, valorificîn- 
du-și talentul si «Decificul cul
tural în formații ale așezăminte
lor culturale. Publicațiile și emi
siunile in limba maghiară ale 
radioului și televiziunii au de
venit instrumente de mare efi
cientă ale muncii politice si cul
tural-educative. Activitatea edi
torială în limba maghiară a cu
noscut în ultimii ani o dezvol
tare semnificativă. marcată 
prin ridicarea nivelului ideolo
gic și estetic, prin îmbogăți
rea cantitativă și calitativă a 
producției.

în cadrul preocupărilor gene
rale de aplicare a orientărilor și 
măsurilor stabilite de plenara 
Comitetului Central al partidu
lui s-a manifestat atenție pen
tru așezarea corespunzătoare a 
rețelei școlare în limba maghia
ră și îmbunătățirea planurilor 
de invățămînt. In anul ' școlar 
1973 1974 învață in limba, ma
ternă în grădinițe 52 000 de co
pii. iar in școli generale peste 
148 000 elevi de naționalitate 
maghiară.

Aspectele la care m-am refe
rit ilustrează justețea politicii 
naționale a Partidului Comunist 
Român, precum șl posibilitățile 
de afirmare multilaterală a na
ționalităților conlocuitoare din 
țara noastră, egalitatea in drep
turi a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate.

Consiliul nostru își propune ca 
In cadrul Frontului Unității So
cialiste să-și aducă întreaga sa 
contribuție la desfășurarea mun
cii politice pentru mobilizarea 
oamenilor muncii de naționali
tate maghiară la înfăptuirea po
liticii interne și externe a parti
dului și statului nostru. In a- 
celași timp va sprijini organiza
țiile de partid in examinarea 
problemelor specifice ale națio
nalității maghiare, cu scopul de 
a găsi cele mai bune soluții, in 
concordanță cu- interesele gene
rale ale societății noastre socia
liste și ale cetățenilor din rin- 
durile acestei naționalități.

Exprimlndu-mi acordul cu 
proiectul de statut al Frontului 
Unității Socialiste, voi milita 
consecvent pentru unirea strinsă 
a eforturilor tuturor oamenilor 
mdneii, fără deosebire de na
ționalitate, pentru indepllnirea 
programului minunat de dezvol
tare a patriei noastre comune, 
Republica Socialistă România.

In încheiere, permiteți-mi să 
aduc mulțumiri sincere pentru 
grija și preocuparea continuă a 
conducerii partidului, a secreta
rului său general, față de solu
ționarea problemelor care pri
vesc viața oamenilor muncii de 

națtonalitate maghiară. în de
plină unitate șl coeziune cu în
tregul popor român, oamenii 
muncii de națlonallLate maghia
rii vot munci cu devotament sl 
abnegație pentru înfăptuirea

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
JULIANA DRĂGAICĂ

Vă rog «ă-ml permiteți sft-nU 
exprim mai Intll bucuria și re
cunoștința pentru prilejul ce mi 
s-s oferit de a participa la 
Congresul Frontului Unității So
cialiste și să dau glas de la n- 
ccastă tribună sentimentelor de 
nemărginită dragoste pe caro co
lectivul întreprinderii de stofa 
..Dorobanțul" din Ploiești le nu
trește fnțâ do partid, fată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ă ■ tarul gciK'r.il ni partidului, 
Intiiul președinte al Republicii 
Socialiste România. In a cărui 
activitate avem cu toții exem
plul cel mal înalt do dăruire 
pentru bunăstarea și fericirea 
ponorului.

în întreprinderea noastră, or
ganizațiile componente ale 
Frontului Unității Socialiste 
desfășoară, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, o inten
să activitate politico-organizn- 
toricâ pentru a ridica tot mat 
sus ștacheta întrecerii socialis
te. in cinstea celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei de 
sub dominația fascistă, în cinstea 
Congresului al XI-lea al Parti
dului Comunist Român. După 
cum este cunoscut, unitatea 
noastră, care a cucerit pentru a 
doua oară in ultimii trei ani di
ploma de întreprindere eviden
țiată pe ramură, a chemat la în
trecere in acest an toate între
prinderile din ramura industriei 
ușoare din țară.

Pentru a onora această che
mare au fost lansate o serie de 
inițiative, menite să stimuleze 
colectivul în obținerea unei pro
ducții tot mai mari șl de bună 
calitate. Una dintre inițiativele 
de valoare, care a găsit un 
mare ecou in rindul muncito
rilor. se intitulează ..Fiecare sa
lariat — un fiu de onoare al în
treprinderii". Avind la bază o 
serie de obiective concrete pri
vind îndeplinirea planului șl a 
angajamentelor, comportarea in 
producție. în societate și familie, 
participarea intensă la activita
tea politică șl obștească, iniția
tiva contribuie la formarea unor 
trăsături morale' înaintate, spe
cifice omului societății socialis
te multilateral dezvoltate.

O contribuție însemnată la 
realizarea sarcinilor de plan, in 
contextul înfăptuirii cincinalului 
Înainte de termen, o aduc spe
cialiștii întreprinderii noastre. 
Antrenați în acțiunea „Fiecare 
specialist — un cadru de con-

CUVlNTUL MITROPOLITULUI
JUSTIN MOISESCU

Participarea cultelor religioase 
din țara noastră la Congresul 
Frontului Unității. Socialiste, 
formă superioară de manifestare 
a unității și solidarității poporu
lui român, are pentru noi sem
nificația trăirii aspirațiilor tu
turor cetățenilor patriei, În
seamnă comuniunea noastră cu 
realitățile sociale în mijlocul 
cărora ne aflăm. De altfel, în 
tot cursul istoriei noastre națio
nale, Biserica ortodoxă română 
s-a simțit integrata in viața 
poporului nostru. îdentificin- 
du-și misiunea cu slujirea 
credincioșilor ei, ea nu s-a lăsat 
niciodată ispitită de ideea de a 
domina poporul, nici n-a căzut 
în greșeala de a se izola de 
lume, refugilndu-se oarecum in 
sfera contemplației sau in zona 
noțiunilor abstracte. Pe lingă 
împlinirea lucrării șale proprii, 
religioase, ea a urmărit fără 
încetare întărirea dragostei de 
glia străbună și a Împărțit cu 
poporul amărăciunea zilelor 
haine și bucuria zilelor fru
moase.

In condițiile grele de viață ale 
trecutului nostru, Biserica orto
doxă s-a dovedit vatră de 
cultură, sprijinind dezvoltarea 
literaturii și a artelor. Știința 
de carte se învăța odinioară in 
pridvoarele bisericilor ; cele 
dinții tipărituri in limba română 
au fost cărți religioase ; mi
tropolitul Dosoftei de la Su
ceava din veacul al XVII-lea 
este socotit astăzi ctitorul poe
ziei noastre culte. Operele de 
arhitectură și sculptură sint 
răspindite în toate provinciile 
românești, iar frescele biserici
lor din Bucovina șint incluse in 

neabătută a politicii partidului, 
pen ru ini impi na rea cu gucceae 
cu mai mari a celei dc-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei, a 
celui de-al XI-loa Congres al 
Partidului Comunist Român.

ceotlo", aceștia și-au propus să 
efectueze o scrie de studii teh- 
nlco-oconomice care să conducă 
în acest an in o eficiență econo
mică d«? peste '2oonooo ici. în 
cele 4 luni caro au trecut au fost 
rezolvate 12 studii cu o eficientă 
economică totală do 351 000 Ici,

Organizația U.T.C., din rlndu- 
rile căreia fac și eu parte, 
ocuoă in mod activ de mobili
zarea tinerilor la îndeplinirea 
sarcinilor de plan și a angaja
mentelor asumate in întrecerea 
socialistă, sub deviza „Tinerelul, 
fietor activ In indepllnirea cin
cinalului înainte de termen". 
Numeroși tineri se află in pri
mele rinduri in lupta pentru fo
losirea mai completă a mașini
lor și utilajelor, a timpului de 
lucru, pentru introducerea nou
lui in producție.

în primele 4 luni ale acestui 
an. întreprinderea noastră a re
alizat o producție globală In 
valoare de peste fi milioane lei, 
ceea ce ne dă gartmția că vom 
d«D?si angajamentul anual de 
15 milioane lei. Au fost produ
se peste plin RD tone de fire 
pieptănate și 30 000 mp țesături 
de lină. d;n care se pot confec
ționa 00 000 costume, cpea ce 
dovedește încă o dată rezerve
le însemnate ne care le avem 
și ne care trebuie să 1° valorifi
căm și mai bin® în viitor.

Apreciez foarte mult faptul că 
în expunerea prezentată de to
varășul Nicolae Ceaușescu. in 
celelalte documente ale congre
sului se acordă o atenție deo
sebită problemelor formării șl 
dezvoltării conștiinței socialiste 
a oamenilor muncii, in vederea 
mobilizării lor active la reali
zarea sarcinilor economice și 
obștești, la conducerea societății 
noastre. îndeplinirea sarcinilor 
care prevăd ca întreaga activi
tate culturală și obștească să se 
desfășoare unitar și să fie pusă 
total in slujba ridicării nivelu
lui de conștiință socialistă a ma
selor va constitui una din pre
ocupările noastre de prim ordin.

Mobilizați de hotăririle ce vor 
fi luate de primul nostru con
gres — a spus în încheiere 
vorbitoarea — sîntem ferm ho- 
tărîți să nu precupețim nici un 
efort pentru a ciștiga și în acest 
an un loc fruntaș in întrecerea 
socialistă și a îndeplini astfel 
sarcinile cincinalului înainte de 
termen.

tezaurul de artă al întregii 
omeniri.

Ceea ce nu trebuie uitat este 
faptul că, in cadrul ajutorului 
frățesc interbisericesc, strămoșii 
noștri au sprijinit cultura unor 
popoare orientale, tipărindu-le 
cărți in limbile lor, iar pentru 
minăstirile de la Muntele Athos 
ei au făcut mai multe danii 
deciț toate celelalte popoare 
ortodoxe luate la un loc. Desi
gur, și in alte domenii s-a ma
nifestat conlucrarea Bisericii
ortodoxe române cu celelalte 
biserici ortodoxe și cu alte
culte, in spiritul legăturilor fră
țești, păstrindu-și, desigur, cu 
demnitate, independența și per
sonalitatea ei proprie.

Pe tărim social, in țara 
noastră Biserica a desfășurat, 
fără îndoială, o activitate de 
ajutorare, dar de o participare 
a ei la un program de edificare 
socială largă și tfe însănătoșire 
a întregii vieți obștești nu poate 
fi vorba, fiindcă un asemenea 
program n-a existat .niciodată 
in trecutul societății românești.

Această operă cuprinzătoare, 
fundamentată științific și urmă
rită consecvent, a început să se 
înfăptuiască abia odată cu tn- 
șcăunarea regimului democrat 
la cirma 6tatului nostru și 6e 
desfășoară pe toate tărimurile 
vieții obștești, in condițiile so
cialismului. Dacă astăzi fiecare
sector de activitate de stat sau 
obștească poate înregistra Înfăp
tuiri majore, tn domeniul 6ău 
propriu, contribuind astfel la 
propășirea patriei, faptul acesta 
se datorează condițiilor de viață 
și de muncă pe care le creează 
fără încetare poporul nostru, 

neîntrecut în hărnicie șl omenie, 
Bub îndrumarea înțeleaptă a 
cirmuitorilor țârii. în frunte cu 
domnul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele republicii, ctitorul 
României socialiste.

Ca șl alto Instituții, aaoclațil 
«au organizații obștești, Biserica 
Însăși beneficiază astăzi de noua 
orîndulro statornicită iii societa- 
lea noastră românească, in urma 
cuceririlor revoluționare ale po
porului. Prin acordarea șl g.i- 
ran tarea libertății li oase de 
către stat, cultele Iși pot înde
plini acum atît îndatoririle lor 
religioase, în rindurile credin
cioșilor, cil șl datoriile cetățe
nești, in viața obștească.

Ne bucurăm, așadar, de liber
tate deplină ; libertatea Insă 
comportă responsabilitate. De 
aceea, libertatea nu poate fi so
cotită ’rut sau acoperăminl al 
dezordinii și anarhiei sau ol izo
lării de societate. Dimpotrivă, ca 
trebuie Înțeleasă ca bază a or
dinii In societate, a colaborării 
dintre oameni și a sprijinirii bi
nelui obștesc. în acest context, 
so poate vorbi și de coordona
rea libertății religioase cu înda
toririle cetățenești, legea fun
damentală a bunelor relații din
tre stat și biserică.

Astfel, din libertatea care ne 
e^te acordată și garantată de 
Constituția țării izvorăsc nu nu- 
jnal drepturile noastre in dome
niul religios, dar și angajarea 
noastră deplină și conștientă de 
a contribui la edificarea vieții 
celei noi, întemeiate pe dreptate 
și libertatea tuturor, pe egalitate 
și înfrățirea oamenilor, excluzin- 
du-se orice fel de discriminare.

Este bine știut că, încă din ziua 
eliberării patriei, slujitorii și 
credincioșii cultelor din Roma
nia au sprijinit înfăptuirea ma
rilor reforme și contribuie cu 
elan patriotic la construirea so
cialismului in țara noastră. 
Avind acum prilejul să sporim 
strădaniile noastre în slujba pa
triei, cu bucurie ne angajăm să 
participăm statornic la activita
tea. Frontului Unității Socialiste, 
să contribuim cu însuflețire la 
unitatea șl solidaritatea obșteas
că, la creșterea și lărgirea ca
pacității creatoare a poporului 
nostru, in 6copul propășirii pa
triei și apărării păcii in lume.

Noi. reprezentanții Bisericii 
ortodoxe române la Congresul 
Frontului Unității Socialiste, ca 
dealtfel și reprezentanții celor
lalte culte religioase din țară, 
am venit aici pentru a mărtu
risi in fața dv. fă învățătura 
noastră si tradiția vie a Biseri
cii ne obligă să ne îndeplinim 
alit datoriile noastre cetățenești, 
cit și datoriile noastre religioa
se. Noi ne simțim deplin inte
grați in Biserica noastră stră
bună. cit și in viața statului 
nostru actual și slujim idealu
rile poporului nostru nu numai 
din datorie patriotică, ci $i din 
convingere religioasă.

întreaga noastră lucrare 6a- 
cro-umană. in domeniul obștesc, 
se desfășoară intr-un anumit 
scop, adică în scopul slujirii 
patriei noastre socialiste ; ea 
are loc aici pe pămintul nostru 
străbun și acum, in etapa de 
construire a socialismului. în
frățiți cu toți fiii poporului nos
tru. noi sintem călăuziți pe a- 
ceeași cale spre viitor, de ace
eași lumină ; de la aceeași vatră 
aprindem cu toții văpaia co
mună a dragostei noastre de 
patrie ; aceiași elan ne însufle
țește spre intărirea și propă
șirea Republicii noastre Socia
liste România.

Mulțumindu-vă pentru îngă
duință și ascultare, in numele 
Bisericii ortodoxe române și al 
întiistătătorului ei. Prea Ferici
tul Patriarh Justinian, vă dau 
încredințarea deplină că Înalta 
ierarhie, slujitorii bisericilor și 
toți credincioșii noștri vor spri
jini cu întreg entuziasmul lor, 
Împreună cu celelalte culte din 
tară, toate acțiunile pe care 
Frontul Unității Socialiste le va 
organiza pentru intărirea pa
triei, pentru bunăstarea tuturor 
cetățenilor ei și apărarea păcii 
trainice in lume.

In încheiere, mitropolitul Jus
tin Moisescu a spus :

Cu recunoștință adîncă și a- 
leasă prețuire imi îndrept acum 
glasul meu către dumneavoastră, 
domnule președinte al republi
cii, mulțumindu-vă călduros, în 
numele tuturor cultelor, pentru 
cuvintele rostite ieri cu privire 
la statutul cultelor religioase in 
tara noastră și asigurindu-vă 
de intregul nostru devotament 
fată de poporul nostru, de dra
gostea noastră fierbinte de pa
trie si de hotărirea noastră ne
clintită de a aduce contribuția 
noastră cinstită, statornică și 
dinamică Ia zidirea României 
noi, României socialiste, Româ
niei fericite.

Sinteza dezbaterilor 
din comisiile de lucru 

ale congresului, prezentată de 
TOVARĂȘUL GHEORGHE BLAJ

In cadrul celor 5 comisii de 
lucru s-au înscris 353 și au luat 
cuvintul 90 de delegați și invi
tați — cadre de partid șl de 
Stat,, ale organizațiilor compo
nente ale Frontului Unității So
cialiste, oameni ai muncii din 
industrie, unități agricole, în- 
vățămînt. știință și cultură.

Delegații și invitații și-au ex
primat, intr-o atmosferă de pu
ternică angajare politică, ade
ziunea și deplina aprobare față 
de expunerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu — document 
de o excepțională importanță 
politică și. practică, în care sint 
fundamentate principiile de ba
ză și direcțiile activității Fron
tului Unității Socialiste, față de 
politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, e- 
laborată de Congresul al X-lea 
și Conferința Națională ale 
partidului.

în cadrul dezbaterilor, carac
terizate prin spirit de răspun
dere, s-a apreciat că in perioa
da care a trecut de la consti
tuirea Frontului Unității Socia
liste consiliile și organizațiile 
componente au desfășurat, sub 
conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, o intensă și 
rodnică activitate pentru mobi
lizarea oamenilor muncii la în
făptuirea programului partidu
lui de dezvoltare accelerată și 
modernizare a economiei națio
nale, la realizarea cincinalului 
înainte de termen.

Dind o înaltă apreciere poli
ticii de industrializare socialis
tă, vorbitorii s-au- referit la ne
cesitatea intensificării eforturi
lor organizațiilor de sindicat, de 
tinerel și femei, a celorlalte 
organizații componente, pentru 
promovarea mai largă a pro
gresului tehnic, asimilarea de 
noi produse, pentru reducerea 
costurilor de producție, a con

sumurilor, pentru dezvoltarea 
bazei proprii de materii prime 
și resurse energetice. pentru 
îmbunătățirea aprovizionării 
tehnico-materiale, a cooperării 
în producție și intărirea disci
plinei contractuale : s-a insistat 
asupra necesității de a pregăti 
temeinic investițiile și de a 
conjuga toate eforturile pentru 
realizarea lor la timp.

Au fost analizate multilate
ral sarcinile care revin Frontu
lui Unității Socialiste in dezvol
tarea agriculturii, vorbitorii fă- 
cind propuneri pentru creșterea 
producției vegetale și animale, 
folosirea rațională a fondului 
funciar, ihsistindu-se asupra 
realizării in bune condiții a pro
gramelor naționale de hidroa
meliorații și de dezvoltare a 
producției animaliere. S-a sub
liniat necesitatea organizării de 
către consiliile comunale și or
ganizațiile sătești ale frontului 
a unor acțiuni de mase pentru 
executarea lucrărilor de îmbu
nătățiri funciare, sporirea efec
tivelor de animale in gospodă
riile populației, ca și pentru 
dezvoltarea economică șl social- 
edilitară a localităților.

In discuții s-a reliefat grija 
deosebită a partidului și statu
lui pentru continua ridicare a 
nivelului de trai al populației, 
făcindu-se observații critice și 
propuneri privind perfecționa
rea activității comerciale, stu
dierea mai atentă a cererii de 
consum, corelarea mai judicioa
să a fondului de marfă cu ce
rințele și preferințele consuma
torilor. extinderea serviciilor si 
satisfacerea cit mai deplină a 
cerințelor populației, îmbunătă
țirea muncii de control obștesc.

însușindu-și intru totul orien
tările dale in expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la activitatea cultural-edu- 

cativă de masă, particlpanțiî la 
dezbateri au subliniat necesita
tea intensificării activității con-, 
siliilor frontului și a organiza
țiilor componente pentru înfăp
tuirea programului ideologic al 
partidului și perfecționarea ac
tivității de educație socialistă a 
maselor, accentuindu-se asupra 
sarcinilor privind educația co
munistă a tineretului, formarea 
sa pentru muncă și viață, asu
pra sporirii contribuției cultu
rii, literaturii și artei la forma
rea conștiinței socialiste a o0| 
menilor muncii.

Acordind o înaltă apreciert 
politicii externe a partidului șl 
statului nostru, activității in
ternaționale desfășurate de se
cretarul general al partidului, 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, vorbitorii au eviden
țiat aportul Frontului Unității 
Socialiste și organizațiilor com
ponente La dezvoltarea și diver
sificarea relațiilor de prietenie 
și colaborare frățească cu țări
le socialiste, cu organizații a'e 
clasei muncitoare, cu mișcările 
de eliberare națională, cu par
tide, organizații progresiste, 
forțe politice și personalități 
democratice din toate țările lu
mii. De o înaltă apreciere s-a 
bucurat în dezbateri activita
tea constructivă a partidului șl 
statului nostru pentru soluțio
narea problemelor majore care 
confruntă omenirea, realizarea 
securității europene, rezolvarea 
pe cale politică a problemelor 
din Orientul Mijlociu și Indo-' 
china, realizarea dezarmării, 
pentru așezarea raporturilor 
dintre state pe baze principiale 
noi, de justiție și echitate in
ternațională.

Propunerile făcute în comisii 
au fost reținute, iar Consiliul 
Național va urmări soluționa
rea lor.

în comisii, vorbitorii și-au 
exprimat acordul cu proiectul 
Statutului Frontului Unității 
Socialiste, precum și cu proiec
tul de rezoluție a congresului, 
angajindu-se să activeze neabă
tut in unitățile și localitățile 
lor pentru mobilizarea tuturor 
cetățenilor la aplicarea in viață 
a sarcinilor cuprinse în expu
nerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în programul par
tidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te în România.

Vineri, la reluarea lucrărilor în 
plen, după discuțiile in comisii, 
delegații 5i Invitații an salutat cu 
entuziasm și îndelungi aplauze so
sirea in sală a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. a celorlalți conducători 
ai partidului și statului.

Ședința de dimineață a fost pre
zidată de tovarășul EmiJ Bodnaras.

Dezbaterile generale s-au axat 
pe probleme de importanță ma
joră cuprinse in expunerea rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
deschiderea lucrărilor congresului.

Congresul a aprobat Raportul 
Comisiei de validare, prezentat de 
tovarășul Ion Catrinescu, și a va
lidat in unanimitate mandatele ce
lor 2 573 de delegați aleși sau de
semnați. reprezentând toate ca
tegoriile de oameni ai muncii.

In cadrul dezbaterilor generale 
de vineri dimineața au luat cuvin- 
tul tovarășii : Gheorghe Cioară, 
președintele Consiliului municipal 
București a! F.U-S.. Dumitru Mi
hai. directorul întreprinderii de 
autoturisme din P’trști. județul 
Argeș, Manea Mănescu. primul 
ministru al guvernului. Eugeniu 
N'istor. președintele C.A.P. Traian, 
județul Brăila. Iosif Cglar. pre
ședintele Consiliului județean Satu- 
Mare al F U.S. general de armată 
Ion Ionită. ministrul apărării na-‘ 
tionaie. Margareta Kraus, președin
ta Consiliului orășenesc Codiră al 
F.U.S.. județul Brașov. Tudor 
Lupulescu, strungar la Combinatul 

petrolului din Tirgu-Jiu, Județul 
Gorj, Georgeta Crisloloveanu, di
rectorul general al Centralei indus
triei mătăsii, inului și clnepii. Radu 
Beligan, artist al poporului, directo
rul Teatrului Național din Bucu
rești. Zamfira Grosu. președinta 
Consiliului comunal Munteni al 
F.U.S.. județul Galați. Istvâp Pe- 
terfy, președintele Consiliului oa
menilor muncii de naționalitate ma
ghiară. luiiana Drăgaică. muncitoare 
la întreprinderea „Dorobanțul" din 
Ploiești, județul Prahova. Justin 
Moisescu, mitropolitul Moldovei și 
Sucevei.

Tovarășul Iosif Ugiar, care a pre
zidat ședința de după-amiazâ. a 
informat pe delegați și invitați că 
pe adresa congresului s-au primit 
telegrame din partea organizațiilor 
de partid, a organizațiilor compo
nente ale Frontului Unității Socia
liste. a unor unități economice și 
social-culturale. a unor personali
tăți ale vieții noastre culturale și 
științifice și a unui mare număr ae 
oameni ai muncii români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, te
legrame in care se urează succes 
deplin lucrărilor congresului și se 
dă o înaltă apreciere ideilor de o 
deosebită valoare teoretică și prac
tică cuprinse in expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. expnrmn- 
du-se adeziunea deplină față de 
politica internă șl\externă a parti
dului și statului nostru, precum șt 
hotărirea de a depune toate efor

turile pentru aplicarea în viață a 
programului făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate pe 
pămintul României, pentru trium
ful păcii și securității in lume.

în continuare, tovarășul Gheor
ghe Blaj a prezentat sinteza dez

încheierea lucrărilor Congresului 

Frontului Unității Socialiste
baterilor din cele cinci comisii pe 
domenii și ramuri de activitate ale 
congresului.

Au fost reluate apoi dezbaterile 
generale, in cadrul cărora au tuat 
cuvintul tovarășii : Mibai Dalța, 
președintele Consiliului Centrai aJ 
Uniunii Generale a Sindicatelor. 
Ludovic Fazekas, președintele Con
siliului județean Harghita ai F.U.S., 
Petre Constantin, miner, sef de 
brigadă la exploatarea minieră Lu- 
peni din județul Hunedoara, 

Eduard Eisenburger, președintele 
Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate germană, Tamara L»o- 
brin, membră a Biroului Con
siliului Național al Femeilor, 
Zaharîa Stancu, președintele U- 
niunii scriitorilor, Ilie Bărăitaru, 

președintele C.A.P.-Gîrla Mare, 
județul Mehedinți. Constantin 
Boștină, membru al Biroului C.C. 
al U.T.C., președintele Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România. Mibai 
Drăgănescu, vicepreședinte al Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie.

Președintele ședinței a anunțat 
că din cei 353 de delegați și in
vitați care B-au înscris la discuții 

în cadrul congresului, au luat 
cuvintul 25 la dezbaterile in plen 
și 90 in comisii. La propunerea 
prezidiului, s-a aprobat sistarea 
discuțiilor, urmind ca tovarășii 
care mai au de expus probleme 
importante să le prezinte in scris 

ia secretariat pentru a fi incluse 
in stenograma congresului.

In unanimitate, in spiritul pro
punerii făcute de numeroși dele
gați, congresul a aprobat Inclu
derea in Statut a prevederii ca 
președintele Frontului Unității So
cialiste să fie ales dc către con
gres.

Delegații au aprobat apoi Sta
tutul Frontului Unității Socialiste 
șl Rezoluția primului Congres al 
F.U.S.

Ședința de Închidere a congre
sului a fost prezidată de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Dind glas voinței delegaților, a 
întregii noastre națiuni, tovarășul 
Manea Mănescu propune alegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
funcția de președinte al Frontului 
Unității Socialiste.

Propunerea este primită cu pu
ternice aplauze și urale. In sala 
Palatului Republicii domnește o 
atmosferă de puternică însuflețire.

Delegații aleg in unanimitate pe 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
ca președinte al Frontului Unității 
Socialiste.

Participantii la congres se ridică 
și ovaționează îndelung. Este o 
manifestare emoționantă, profund 
grăitoare, a unității și coeziunii 
poporului in jurul partidului, al 
secretarului său general, a voinței 
unanime de a sluji cu abnegație 
cauza Înfloririi multilaterale a pa
triei noastre socialiste, cauza socia
lismului și păcii în lume.

în continuarea lucrărilor, con
gresul a aprobat propunerea de a 
se mări numărul membrilor Con
siliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste de la 475 la 477.

Tovarășul Gheorghe Pană a pre
zentat apoi propunerile de candi
dați, reprezentind Partidul Comu
nist Român, organizațiile care fac 
parte din Frontul Unității Socia
liste.

Congresul a ales în unanimitate 
pe membrii Consiliului Național 
al F.U.S.

In același cadru, consiliul s-a 
întrunit in prima sa ședință 
plenară și a ales Biroul Executiv, 
alcătuit din 31 de membri.

în încheierea lucrărilor primului 
Congres al Frontului Unității So
cialiste a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Urmărite cu profund interes, în- 
flăcâratele cuvinte ale președinte
lui Frontului Unității Socialiste sint 
subliniate de repetate ori cu pu
ternice aplauze și ovații.

în sală domnește o atmosfe
ră de puternică însuflețire, de 
înălțător patriotism. întreaga 
asistență scandează „Ceaușescu- 
P.C.R.", ..Ceaușescu-România", 
„Ceaușescu și poporul".

Prin hotăririle. adoptate, în lu
mina expunerii secretarului gene
ral al partidului, Congresul Fron
tului Unității Socialiste, eveniment 
politic de excepțională însemnăta
te, desfășurat in anul jubiliar al 
celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării patriei de sub dominația 
fascistă, in anul celui de-al XI-lea 
Congres al partidului, va exercita 
o puternică Inriurire în viața so- 
cial-politică a țării, va da noi im
pulsuri energiei creatoare a între
gului popor pentru a ridica pe noi 
culmi de civilizație și progres pa
tria noastră socialistă.
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Nieolae Ccaușrsco — secretar 
general al Partidului Comunist Ro- 
m n. președintele Republicii Socia- 
’ Roman 3 Emil Boduaraș —
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al PCR.. vicepreședinte al 
Cone’iuiH| de Stat, Elena Ccaușescu
— membră a Comitetului Executiv
al C.C. ol P.C R.. academician, direc
tor general al Institutului centrai de 
c ’ chimice. Marinara Adamgsctt
— muncitoare. întreprinderea chimică
O- -tic, udețul Hunedoara. Tetru 
Alb — turnător, uzina de mașini* 
i ■' „înfrățirea", Oradea. Klcln 
Albert — eniseop, Biserica evanghe- 
1 confesiunea augustană, Nicolac 
Albu — președinte al Uniunii jude- 
t a cooperativelor de consum 
V7otlan Aladâr — compozitor, 
directorul Filarmonicii Tirgu-Murcș, 
Agurița Alecsandrcscu — secretar 
rd Comitetului municipal al P.C.R. 
Bacău, llie Alcxe — vicepreședinte 
nl Uniunii centrale r cooperative- 
1 c m-'stcy.i Vasile N. Alese —
i ' ■ i Ion ion Andonc — pre- 
ș dmb- al Consiliului Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști lași. 
Ștefan Andrei — secretar al C.C. al 
T1 T; . Uucen F.mil Andriescu — genc- 
r Florien Andrișoiu —tăran-
c i cooperatoare. C.A.P. Tul cești, ju- 
d- tul Galați. Florea Anghel — se
cretar al comitetului P.C.R., secția 
poduri, întreprinderea de poduri 
metalice și prefabricate din beton 
Fit Corina Anghcluțâ — artist
grafician, membră a Uniunii artiști-
! piftiei. Tcoetist Arăpaș — mi- 
tron'litul Olteniei. Andrei Antalffy
— •> iceprcședinte al Consiliului oame-
nilor muncii de naționalitate maghia- 
! >. conferențiar la Institutul de medi- 
< . si farmacie Tg. Mureș. Francisc
Augustin — conducătorul Arhiepisco- 
p:n romano-catolice. București, An
ton Băcăoanu — președinte al Co~ 
misiei județene a inginerilor și teh- 
r.tcientlor, director al Inspectoratu- 
lu: pentru controlul calității oro- 
d'i'f’or, județul Bacău. Gheorghe 
Badea — director, întreprinderea 
..Rulmentul" Brașov. Costicâ Bă- 
dărău — maistru. întreprinderea de 
T.’.lmentl Birlad. județul Vaslui. Eli- 
aabeta Bădescu — președintă a Co
rn, ut ului județean al femeilor Me- 
h Dumitru Bălan — președinte
al Comitetului executiv al Consiliului 
mnuiar județean Brăila. Ștefan Bă- 
Iin — academician, vicepreședinte al 
Consiliului National al Inginerilor și 
Tehnic’enilor, Dumitru D. Balaur — 
comandantul aviației civile. Ioslf 
Banc — membru supleant al Cbmi- 
t -ului Executiv al C.C. al PC.R. 
președintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean Mureș. 
Maria Banuș — scriitoare. membră 
In Consiliul Uniunii scriitorilor. La- 
dislau Bănyai — membru corespon
dent al Academiei Republicii Socia- 
lis’e România, vicepreședinte al A- 
cademiei de științe sociale si politice. 
Eugen Barbu — scriitor, membru co
respondent al Academiei Republicii 
Socialiste România, redactor-sef al 
revistei ..SăDtămina". Maria P.ede-
lici — confecționeră, secretară a
comitetului U.T.C.. întreprinderea 
de confecții Craiova. Dumitru Bejan 
— președinte al Uniunii centrale a 
cooperativelor de consum. Radu 
Pelican — director al Teatrului Na
țional din București. Eva Doina Bil- 
dra — croitoreasă, cooperativa ..Pro
gresul". Alba Iulia. județul Alba, 
Herman Binder — vicar. Biserica e- 
vanghelicâ. confesiunea augustană, 
Gheorghe Blaj — președinte al Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular județean Maramureș. Petre 
Blajovici — membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președinte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean Bihor, 
Stefan Bobocea — arhitect, județul 
Gaia’i, Ștefan Bobos — președinte al 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean Neamț. Roman Bo- 
canciuc — maistru. întreprinderea 
de prelucrare a lemnului Reghin, ju-

Mureș. Emil Bobu — ministru 
de interne. Pavel Bochian — pastor, 
președintele cultului penticostal. 
Gabriela Luiza Stoian Bocec — vice
președintă a Uniunii societăților de 
științe medicale, director adjunct al 
Centrului de perfecționare al asis
tentelor medicale. Răchită Bochiș — 
țesătoare, intrenrinderea ..România 
muncitoare". Cluj. Pâl Bodor — 
scriitor, redactor-șef la Televiziunea 
română. Geo Bogza — scriitor, aca
demician. Viorica Boncea — pre
ședintă a Consiliului municipal al 
sindicatelor Cluj, Petre Bondei — 
țăran cooperator. C.A.P. „Scinteia", 
județul Ialomița. Ion Bordeiu — co
lonel, Anca Borgovan — membră in 
biroul Uniunii arhitecților. proiectant 
principal la institutul de proiectări 
„Carpati". Constantin Boștinâ — 
președinte al Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din "România. Ioan Botar — secre
tar general al Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străinâ- 
taîea. Gheorghe Bratosin — maistru, 
întreprinderea de utilaj greu „Pro
gresul". județul Brăila. loan Breaz- 
dan — lăcătuș. întreprinderea de ar
mături Zalău, județul Sălaj. Anton 
Breitenhofer — vicepreședinte al 
Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate germană, redactor-șef al 
ziarului ..Neuer Weg®. Ecaterina Bru- 
măricâ — președintă a Comitetului 
județean al femeilor Teleorman, 
loan Bucșa — vicepreședinte al U- 
niunii Centrale a Cooperativelor de 
Consum. Silvia Bucur — țărancă 
cooperatoare. C.A.P. Bogada. județul 
Mureș. Mihai Burcă — general-colo
nel. președinte al Consiliului Națio
nal al Societății de Cruce Roșie, 
Teodor Eurgbele — ministrul sănă
tății. Iosif Burian — președinte al 
Consiliului județean al sindicatelor 
Harghita. Eleonora Burlan — croito
reasă, președintă a comitetului sin
dicatului. întreprinderea de confecții 
Tirgu-Jiu, județul Gorj. Cornel Bur
tică — membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R.. se
cretar al C.C. al P.C.R.. Zoe Dumi- 
trescu-Bușulenga — membru cores
pondent al Academiei Republicii So
cialiste România, profesor-universi- 
tar. Eugenia Bulcaru- — șefă de 
e:hipă la C.A.P. Cogealac, județul 
Constanța, Maria Călin — țărancă 
cooperatoare. C.A.P. Vinători. județul 
Mehedinți. Gheorghe Caniuca — pre
ședinte al Consiliului oamenuor 
muncii de naționalitate ucraineana, 
județul Maramureș.. Ion Catrinescu 
— președinte al Comitetului execu
tiv al Consiliului popular județean 
Prahova, Boris Cazaca — membru 
corespondent al Academiei Republi
ca Socialiste România, vicepreședinte

Uniunii Asociațiilor Stu- 
Comunlșli din Romania, 

Cervcncovicl — președinte

al Uniunii aorielăților științifice ale 
personalului didactic. 
Societății științifice
Ghcorshe C«7nn — ministrul indus- 
u ei ușoare, Stan IL Cazau — mais- 
tm. întreprinderea de sirmft «I pro
duse din sirmă Buzău. Nlcu 
Oaușescu — vicepreședinte al Con
siliului ..........................................-
deniilor
Andrei __________ ____
al Comitetului executiv al Consiliu
lui popular județean Arad. Ion Ce- 
tcrchl — membru corespondent al A. 
cademlei Republicii Socialiste Româ
nia. președintele Consiliului legislativ, 
Ioan Chiribău — tehnician. Combina
tul de industrializare a lemnului, Ju
dețul Bacău. Maria Chirilă — mun
citoare finisaj, întreprinderea de 
tricotaje „Moldova". Iași. Maria Chi- 
roșcă — operator chimic. Combinatul 
de celuloză și hîrtie Suceava. Gheor
ghe Chlriș — maistru. Combinatul 
de celuloză șl hirtie Drobeta Turnu- 
Scvcrln. județul Mehedinți. Gheor
ghe Cioară — membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., pre- 
ș'dintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
București. Lina Ciobanu — membră 
a Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintă a Consiliului Na
țional al Femeilor, Constantin Cio- 
praga — profesor, Facultatea de 
filologie. Iași, Nieolae Cioroiu 
— vicepreședinte al Comitetului 
foștilor luptători antifasciști, di
rector al Muzeului de istorie a 
P.C.R., Ion Circei — șef de secție, C.C. 
al P.C R., Dina Cocea — vicepre
ședintă a Asociației oamenilor de artă 
d:n instituțiile teatrale și muzicale, 
Trandafir Cocîrlâ — președinte al 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean Caraș-Severin, 
Constanța Cocoloș — bobinatoare. în
treprinderea ..Electronica", București, 
Doina Petruța Cojocaru — profe
soară, Școala generală nr. 13. Timi
șoara. sportivă de performanță, Edit 
Cojocaru — tehnician, întreprinderea 
textilă „Oltul". Sf. Gheorghe. mem
bră a Consiliului Național al Ingine
rilor și Tehnicienilor. Marius Cojo
caru — președinte al Consiliului ju
dețean al sindicatelor Mehedinți. Ion 
Coman — general-colonel, șef de sec
ție. C.C. al P.C.R.. Teodor Coman — 
președinte al Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean Tul- 
cea. Emilia Comișel — folclorist, 
conferențiar, conservatorul „Ciprian 
Porumbescu", București, Miron Con- 
stantinescu — membru supleant al 
Comitetului Executiv. secretar al 
C.C. al PC.R., președintele Marii 
Adunări Naționale. Petre Corncliu 
Conslantinescu — general-locotenent, 
Petre Constantinescu-Iași — academi
cian, profesor, președinte al Uniunii 
societăților științifice ale persona
lului didactic. Petruța Constanti- 
nescu — președintă a C.A.P. fier
binți. județul Ilfov. Teodor Conslan
tinescu — prim-vicepreședinte al 
Consiliului județean de educație fi
zică și sport Prahova. Nicolac Cor- 
neanu — mitropolitul Banatului, So- 
rana Coroamă — regizor. Teatrul Mic, 
București, Costache Cosma — mais
tru. întreprinderea mecanică Roman, 
județul Neamț, Maria Costache — 
redactor-șef al revistei „Femeia". 
Dumitru Cos(ea — activist, Consiliul 
Național al Frontului Unității Socia
liste, Maria Cotoc — lăcătuș, între
prinderea de ceasuri. Arad. Nieolae 
Covaci — pastor, președintele cul
tului baptist, Ion Brăduț Covaliu
— artist-pictor. președinte al Uniunii 
artiștilor plastici, Anastasia Cozma
— țărancă cooperatoare, C.A.P. Sur- 
duc, județul Sălaj. Vasile Crăciun — 
țăran cooperator, vicepreședinte al 
C.A.P. Crimpoaia, județul Olt, Adal
bert Crișan — președinte al Comi
tetului executiv al Consiliului popu
lar județean Bistrița-Năsăud, Ale
xandru Crișan — președinte al Con
siliului județean al sindicatelor Ma
ramureș. Georgeta Cristoloveanu — 
director general. Centrala industrială 
a mătăsii, inului și cînepii. Bucu
rești, Nieolae Croitoru — secretar al 
Comitetului Central al U.T.C.. Dio- 
nisie Csegezi — președinte al C.A.P. 
Moldovenești, județul Cluj. Andrei 
Csillag — secretar al Comitetului" ju
dețean P.C.R. Cluj, Livia Cutean — 
tricoteză. iptreprinderea „Sebeșul", 
județul Alba, Alexandru Czegoi — ță
ran cooperator, C.A.P. Viișoara, jude
țul Bistrița-Năsăud. Mihai Dalea — 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., președin
te al Consiliului Central al U.G.S.R., 
Ascanio Damian — arhitect, profe
sor, Florian Dănălache — membru . 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președinte al Uniunii Cen
trale a Cooperativelor Meșteșugă
rești, Petre Dănică — președinte al 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean Vilcea, Constantin 
Dăscălescu — președinte al Comite
tului executiv al Consiliului popular 
județean Galați, Elena Dembinschi
— directoare a întreprinderii „Arta' 
textilă*', Timișoara, Aneta Dlaconu
— maistru, întreprinderea „Tinăra 
Gardă" București, Dobrița D. Dima
— președintă a C.A P. Platonești, 
județul Ialomița, Georgeta Dimitriu
— inginer agronom la Centrul de 
protecția plantelor, județul Vaslui, 
Carol Dina — locțiitor al secretaru
lui comitetului P.C.R., întreprinde
rea „23 August" București, Ion Din,că
— președinte al Comitetului execu
tiv al Consiliului popular județean 
Argeș. Constantin Dinculescu — 
membru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România, pro
fesor inginer, președinte al Comisiei 
de etică profesională a Consiliului 
Național al Inginerilor și Tehnicieni
lor, București. Loghin Dineș — prim- 
secretar al Comitetului orășenesc ( 
P.C.R. Brad, județul Hunedoara, Ele
na Dinu — economistă, șefă de birou 
Centrocoop, Maria Diță— directoare
a întreprinderii „Crinul" București, 
Gheorghe Dirlea — maistru, pre
ședinte al comitetului sindicatului 
Combinatului siderurgic Hunedoara, 
Marcel Dobra — președinte al C.A.P. 
Girbovi, județul Ilfov, Miu Dobrescu
— membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., președin
te al Comitetului executiv al Con
siliului popular județean Suceava, 
Tamara Dobrin — profesor univer
sitar, Universitatea București, Si- 
mion Dobrovlci — președinte al Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular județean Vrancea, Octav 
Dolccscu — academician, profesor, 
arhitect, Geza Domokos — director 
al editurii „Kriterion", Tudor Done
— președinte al Uniunii județene a 

. cooperativelor agricole de producție
Suceava, Marin Dragnea — general- 
locotenent. prim-vicepreședinte al 
Consiliului Național de Educație Fi
zică gi Sport, Nieolae Dragoș — re

președinte nl 
de Biologi*,

dactor-șef nl revistei ..Luceafărul®, 
luliana Dr&gaică — finisoarc. între
prinderea textilă „Dorobanțul" Plo
iești. Constantin Drăgan — membru 
nl Comitetului Executiv al C.C. nl 
P.C.R., președinte h! Comitetului 
executiv al Consiliului popular jude
țean Ilfov, Mlhal Drâgăncscu — 
membru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România, vice
președinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie. Stana 
Drăgoi — secretar general nl Consi
liului Național al Societății de Cruce 
Roșie. Coriolan Drăgulescu — acade
mician. director al bazei Academici 
Republicii Socialiste România. Timi
șoara. Stanică Dumbravă — director 
I A.S. Cotești. Județul Vrancea. Petre 
Duminică — președinte al Comitetu
lui executiv al Consiliului popular Ju
dețean Botoșani. Nieolae Dumltrache 
— președinte al Consiliului munici
pal nl sindicatelor Roman, județul 
Neamț, Lionlde Dumilrașcu — pre
ședinte al Uniunii cooperativelor 
meșteșugărești metal, lemn. Bucu
rești, Ion Dumitrescu — compozitor, 
profesor universitar, președinte al 
Uniunii compozitorilor. Mlhal Du
mitri» — redactor-șef al ziarului 
..Flamura lașului". Floare Duțescu — 
șef secție la Comitetul județean 
P.C.R. Arad. Radu Enachc — secre
tar al Comitetului Central al U.T.C., 
Eduard Eiscnburger — președinte al 
Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate germană, redactor-șef al 
revistei „Karpaten Rundschau", 
Brașov. Tănase Fanea — președinte 
al C.A.P. Luduș, județul Mureș, 
Janos Fazekas — membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru, ministrul comer
țului interior. Ludovic Fazekas — 
președinte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular al județului Har
ghita, Elisabeta Feher — planifica-

Biroul Executiv al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste

PREȘEDINTELE FRONTULUI 
UNITĂȚII SOCIALISTE: tovarășul 
Nieolae Ceaușescu.

VICEPREȘEDINȚI AI CONSI
LIULUI NAȚIONAL : tovarășii 
Manea Mănescu, Ștefan Voilec, 
Tamara Dobrin, Gheorghe Petres-' 
cu, Istvân Pcterfy, Eduard Eisen-

toare. cooperativa de consum Be- 
clean, județul Bistrița-Năsăud, Gheor
ghe Fencșer — președinte-al-Asocia
ției generale a vinătorilor și pes
carilor SDortivi. Ion Filipescu — de
canul Facultății de drept. București, 
Nicolac Florei — solist liric. Opera 
Română, București, Eugen Florescu
— redactor-șef al ziarului „Scinteia 
tineretului". Alexandru Fodor — 
dulgher. Trustul de construcții in
dustriale Gh. Gheorghiu-Dej. județul 
Bacău, Octavian Fodor — rectorul 
l.M.F.-Cluj, Samoilă Fodor — direc
tor, întreprinderea produse ceramice 
Sighișoara, județul Mureș. Ion Foriș
— secretar al Comitetului județean 
P.C.R. Satu-Mare. Dan Fruntelată — 
redactor-sef al revistei „Viața stu
dențească". Ștefania Funk — profe
soară, membră a biroului Comitetu
lui județean al femeilor. Timiș. Zsolt 
Galfalvi — scriitor, șef birou Consi
liul Culturii și Educației Socialiste, 
Suzana Galpall — membră în Biroul 
Executiv al Consiliului Național al 
Femeilor, președintă a Comitetului 
județean al femeilor Mureș. Ștefa
nia Gcleru — tricoterâ. întreprinde
rea „Drapelul roșu" Sibiu, județul 
Sibiu, Ion C. Geoană — gene- 
ral-maior, Valeria Georgescu — 
sortatoare. întreprinderea „Steaua 
electrică" Fieni, județul Dîmbovița. 
Mihai Gere — membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Dumitrina D. Gheba
— muncitoare, Fabrica de conserve 
Dunărea, Tulcea. Silvia Ghelan — 
actriță, Teatrul Național din Cluj, 
George Ghenoiu, prim-secretar al 
Comitetului municipal București al 
U.T.C., Ion P. Gheorghe, general
colonel, prim-adjunct al minis
trului apărării naționale, șef al 
Marelui Stat Major. Paulina 
Ghimpu — .operatoare textilis- 
tă. Combinatul de fibre artificiale 
Brăila, Nieolae Giosan — academi
cian, președintele Academiei de ști
ințe agricole și silvice, Vasile Giu- 
ra — președinte al cooperativei de 
consum Strehaia, județul Mehedinți, 
Ion Giurea — delegat prim al Uniu
nii cultului creștinilor după evan
ghelie, Ion C. Gogiu — maistru me
canic la atelierele centrale ale Com
binatului chimic Rm. Vilcea, Carol 
GGllner — cercetător, Filiala Sibiu 
a Academiei Republicii Socialiste 
România, Gheorghe J. Gomoiu — 
general-maior, Iustina Popescu Grl- 
gore — confecționerâ piese radio, 
membră a Consiliului municipal 
al sindicatelor București, Edda 
Inge Gross — directoarea Liceului 
nr. 2 Sibiu, Eva Grosz — secretară 
a comitetului P.C.R.. Fabrica de bere 
Timișoara, Maria Groza — mem
bră in Biroul Executiv al Consiliu
lui Național al Femeilor, vicepreșe
dintă a Marii Adunări Naționale, 
Nieolae Guină — președinte al Co
mitetului foștilor luptători antifas
ciști, Grigore C. Guțu — director, 
schela Moreni • județul Dîmbovița, 
Viaceslav Harnaj — președinte al 
Asociației Crescătorilor de Albine, 
Erich Hellerman — prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Sebeș al 
U.T.C.. județul Alba. Paula Johana 
Henning — directoare a Liceului nr. 
21. București. Andrian Henrich — 
secretar al Consiliului județean al 
sindicatelor. Caraș-Severin, Elena 
Herccg — țărancă cooperatoare 
C.A.P. Mailat. județul Arad. Elena 
Holerbach — prim-secretară a Co
mitetului municipal al U.T.C., Gh. 
Gheorghiu-Dej. Gheorghe Hondor — 
croitor, cooperativa „Unirea mește
șugarilor" Pitești, județul Argeș, 
Edita Horvarib — elevă, secretară 
a Comitetului U.T.C.. Liceul nr. 7 
Cluj, George Homoșiean — pre
ședinte al Cofnitetului executiv al 
Consiliului popular județean Alba, 
Cătălina Hornlcar — filatoare, Fila

tura de bumbac Baia Mare. Ion C. 
Hortopan — general-maior, Gheor
ghe Hranlsavllevlcl — vicarul Bise
ricii ortodoxe sirbe. Antonache 
llrislaclie — maistru șef de atelier. 
Întreprinderea „23 August", Bucu
rești. Nicolac Iludițeanu — pre- 
s-dinte al C.A.P. Comuna. Județul 
Constanta. Domnica Humcniuo — 
muncitoare. întreprinderea de con
serve Caracal, județul Olt, Ca
lus lacob — academician, vice
președinte al Societății de Știlnte 
Matematice, Mnhnicd Iacul» — muf
tiul cultului musulman, Ion D. llie
— secretar al Uniunii Societăților 
Științifice alo Personalului Didactic, 
conferențiar. Facultatea geolocie- 
geografie, Universitatea București, 
Elena T. Illsei — țărancă coopera
toare, C.A.P. „Arbore", județul Su
ceava. Pctruț Iluț — vicepreședinte 
al cooperativei „Unirea" Bala Mare, 
județul Maramureș, Constantin Ion
— președinte al Uniunii jude
țene a cooperativelor de consum Tul- 
cca, județul Tulcea, Vasile Șt. Ionel
— general-colonel, adjunct al minis
trului apărării naționale, Alexandru 
Ionescu — redactor-șef al ziarului 
„Scinteia", Stclian Ionescu — secre
tar al Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție. Tudor 
Ionescu — membru corespondent al 
Academiei Republicii Socialiste 
România, președintele Comitetului 
Național pentru Apărarea Păcii, 
Vela Ionescu — președinta Comite
tului județean al femeilor Constan
ța, Ion Ionițâ — membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., general de armată, minis
trul apărării naționale, Milan Iova- 
novici — președintele Consiliului oa
menilor muncii de naționalitate sîr- 
bă din județul Timiș, Cornelia Incze
— tehnician, întreprinderea „Elec-

birrger, Corncliu Mănescu, Eugen 
Jcbeleanu.

SECRETARI AI CONSILIULUI 
NAȚIONAL : tovarășii Iosif Uglar 
și Ion Circei.

MEMBRI : tovarășii Gheorghe 
Cioară, Cornel Burtică, Miron 
Constantinescu, Ion Ioniță, Emil

troceramica" Turda, județul Cluj, 
Ion Istrate — președinte al Comi
tetului Uniunii Sindicatelor din In
dustria Chimică, Lazăr Istrate — 
brigadier C.A.P. Bistrița-Ghinda, 
județul Bistrița-Năsăud. Ion Iștoc 
— secretar" al Consiliului Național 
al Inginerilor și Tehnicienilor. Mar
gareta Ivan — țesătoare, întreprin
derea textilă Botoșani, Adalbert 
Jambor — secretar al Comitetului 
comunal al P.C.R. Săcueni, județul 
Bihor, Eugen Jebeleanu — scriitor, 
academician, membru al Biroului 
Uniunii Scriitorilor, Ion Jinga — vi
cepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, Constantin 
Jugurică — secretar al Uniunii Ar
hitecților, proiectant la Institutul 
Proiect București. Aurel C. Juncâ — 
șef de echipă C.A.P. Tătăruși, jude
țul Iași, Elena Jurca — directoare a 
întreprinderii „Victoria". Sibiu. Ar
pad Radar — miner, Exploatarea 
minieră Petrila, județul Hunedoara, 
Iuliu Radar — președinte al coope
rativei „Arta populară", Brăila, 
Ronrad Rernweiss — protopop ro- 
mano-catolic de Timișoara, Alexan
dru Ropandi — secretar al Consi
liului oamenilor muncii de naționa
litate maghiară, Ștefan Rorodi — se
cretar al Comitetului județean al 
P.C.R. Covasna, Andras Roș — ar
tist sculptor, conferențiar universi
tar, Institutul de arte plastice „Ion 
Andreescu", Cluj, Lajos Kovacs — 
episcop. Biserica unitariană, Marga
reta Rraus — secretară a Comitetului 
orășenesc Codlea al P.C.R., județul 
Brașov. Helen Rremling — studentă, 
membră a Biroului Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști-Timi- 
șoara, Octavian Lambru — director 
al I.A.S. Murfatlar, județul Constanța, 
Peter Păi Lamoth — conferențiar 
universitar. Institutul politehnic Ti
mișoara, Cezar Lăzărescu — pre
ședinte al Uniunii arhitecților, rector 
al Institutului de arhitectură „Ion 
Mlncu"-București, Dumitru Felician 
Lăzăroiu — profesor, Institutul poli
tehnic București, Cristina Luca — 
secretară a C.C. al U.T.C., Ana Lu- 
paș — artist decorator, președintă a 
filialei Uniunii artiștilor plastici 
Cluj, Tudor Lupulescu — strungar, 
întreprinderea de transport șl fabri
care a oxigenului. Tg. Jiu, George 
Macovescu — ministrul afacerilor ex
terne, Nieolae Manea — lăcătuș, De
poul C.F.R. Palas, județul Constanța, 
Dirayr Mardichian — episcopul Bi
sericii armene. Anicuța Manolache
— tehnician. întreprinderea „Electro- 
putere" Craiova, județul Dolj, Mihal 
Marian — președintele Consiliului 
oamenilor muncii de naționalitate 
sirbă, județul Caraș-Severin, Justi
nian Marina — patriarhul Bisericii 
ortodoxe române, Vasile Martin — 
președinte al Uniunii județene a coo
perativelor agricole de producție. Ia
lomița, Iuliu, Martini — secretar al 
comitetului comunal al P.C.R. Roșia, 
județul Sibiu, Aron Marton — epis
cop romano-catolic de Alba Iulia, 
președintele Conferinței episcopilor 
romano-catollci din România, Con
stantin Matei — adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Nieolae Ma
tei — secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R., Franciso 
Marx — profesor la Liceul nr. 6 din 
Arad, Henri Mâlineanu — compozitor 
și dirijor, membru al Uniunii com
pozitorilor, București, Dumitru Mâ- 
nâilescu — președinte al cooperativei 
de consum „Nehoiul", județul Bu- • 
zău, Corncliu Mănescu — președin
tele Grupului român din Uniunea 
Interparlamentară, Manea Mănescu
— membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., academician, prim- 
ministru al guvernului. Dumitru 
Mărgineanu — redactor-șef al zia
rului „Drapelul roșu". Timișoara, 
Ion Mărgineanu — director general 
al Agerpres, Jozsef Meliusz — scrii
tor, membru corespondent al Acade
miei Republicii Socialiste România, 

Ilcana Mesaroș! — muncitoare. Topi
toria de în, județul Bistrita-NAsâud, 
Ecaterina Meltzer — croitoreasă, 
organizatoare de grupă sindicală. în
treprinderea „Steaua roșie" Sibiu, 
Angelo Mlculcscu — ministrul agri
culturii, Industriei alimentare șl ape
lor, Ecaterina Mihalclo — croito
reasă. întreprinderea „Mondiala" 
Satu-Mare, Călin Miliăilcanu — 
conferențiar universitar, doctor in
giner. director al Icenenerg, Anica 
Mihăllcscu — filatoare. întreprin
derea textilă Galați, Mlhal Mi- 
hăilcscu — cercetător. Institutul de 
cercetări și proiectări pentru ra
finării Ploiești. Ștefan Milcu — 
academician, vicepreședinte al A- 
cademiei Republicii Socialiste 
România, Vasile Milea — general- 
locoienent, șeful Statului Major al 
Comandamentului Central al Gărzi
lor Patriotice, Aldea Militaru — 
președintele Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție. Nicolac D. Militaru — general- 
locotenent, Adalbert Militz — secretar 
al Consiliului Oamenilor Muncii de 
Naționalitate Gormană, Tudor Mi- 
irițoaea — vicepreședinte al C.A.P. 
Amărăști de Jos. județul Doll. Tal- 
che Mitroescu — colonel, Nicolac 
Mladin — mitropolitul Ardealului, 
Mlorifa Moarcăș — procuror, Procu
ratura Generală București, Ștefan 
Mocuța — președinte al Comitetului' 
executiv al Consiliului popular Jude
țean Cluj, Ioachîm Moga — președin
te al Comitetului executiv al Con
siliului popular județean Hune
doara, Iustin Molsescu — mi
tropolitul Moldovei și Sucevei, 
Jean Moldovcanu — general-ma- 
ior, adjunct al ministrului de 
interne, șef al Inspectoratului Gene
ral al Miliției, Gheorghe Molnar —

Bobu, Ștefan Mocuța, Dumitru Be
jan, Constantin Oprită, Costache 
Trotuș, loan Ursu, Nieolae Giosan, 
Ion Dumitrescu, Zaharia Stancu, 
Miron Nicolescu, Jozsef Meliusz, 
Radu Beligan, Cornel Pacoste, Ma
ria Stănescu, Radu Enachc, Titus 
Popescu.

președinte al C.A.P. Beța, județul 
Alba, Adriana Moraru — prim-secre- 

: tar. al. Comitetului P.C.R. sectorul 2,
București. Rodica Moraru — secretară 
a Comitetului județean Neamț al 
U.T.C., Stratica I. Morozan — ță
rancă cooperatoare. C.A.P. Costești, 
județul Vaslui, Teodor Moscalu — 
vicepreședinte al secției agricultură 
a Consiliului Național al Inginerilor 
și Tehnicienilor, Elisabeta Moszoryak 
— rihtuitoare, vicepreședintă a Co
mitetului județean al femeilor Bihor, 
Gheorghița Muntianu — laborantă, 
Combinatul de fire și fibre sintetice 
Săvinești, județul Neamț, Ana Mu- 
reșan — președintă a Comitetului 
Uniunii Sindicatelor din comerț, 
Mircea Mureșan — vicepreședinte al 
Asociației cineaștilor, Violeta Mure
șan — vicepreședintă a Uniunii ju
dețene a cooperativelor agricole de 
producție, Sațu-Ma?e. Ferdinand 
Nagy — președinte al comitetului 
executiv al consiliului popular Co
vasna. Gyula Nagy — episcop, bise
rica reformată Cluj, Paul Nagy — 
secretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., Dumitru Năstase — direc
tor al. Trustului de construcții pentru 
îmbunătățiri funciare, Galați, Valeria 
Neacșu — țesătoare, secretară a Co
mitetului U.T.C., întreprinderea „Da
cia" Buzău, Ion Nedelcu — student, 
Institutul politehnic București, Oti- 
lia Nedelcu — tehnician, membră in 
biroul organizației U.T.C., întreprin
derea de oțeluri aliate Tirgoviște, 
Jenică Nedelcuță — maistru, Combi
natul chimic Tr. Măgurele, județul 
Teleorman, Elena Negoiță — inginer 
întreprinderea de in și cînepă Buzău, 
Miron Negrită — maistru, Combina
tul siderurgic Hunedoara, Marin Ne
gru — țăran cooperator, C.A.P. Du
nărea, județul Teleorman, Ignat Nes
tor — președinte al Uniunii ziariști
lor. Anton Nica — țăran cooperator, 
C.A.P. Vinători, județul Vrancea, 
Miron Nicolescu — academician, 
președintele Academiei Republicii 
Socialiste România, Constantin Nicu 
— director, întreprinderea de mașini 
grele București, Rodica N. Nicula — 
muncitoare, întreprinderea de piele 
și încălțăminte, Rm. Vilcea,- Paul 
Niculescu-Mizil — membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul educației și învățămîntului, 
Eleonora Nilca — director, între
prinderea textilă Cisnădie. județul 
Sibiu, Eugeniu Nislor — președinte 
al C.A.P. „Traian" județul Brăila, 
Einilian Nucescu — președinte al 
Asociației juriștilor, președintele 
Tribunalului Suprem, Constantin 
Olaru — maistru, membru al comi
tetului sindical, întreprinderea meca
nică ,,Nicolina“-Iași, Radu Olaru — 
colonel, redactor-șef al ziarului „A- 
părarea patriei", Elena Olteanu — 
președinta Comitetului județean al 
femeilor Botoșani, Miron Olteanu — 
secretar al Cons'iliului național de 
educație fizică și sport, Cornel Ones- 
cu — președinte al Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular județean 
Teleorman, Tănăsache Oprea — elec
trician, Combinatul de îngrășăminte 
chimice Slobozia, județul Ialomița, 
Elena Oprescu — președintă a Uniu
nii județene a cooperativelor agricole 
de producție Dîmbovița, Constantin I. 
Oprita — general-maior, adjunct al 
ministrului apărării naționale, secre
tar al Consiliului politic superior al 
armatei, Paraschița Oracă — țărancă 
cooperatoare, C.A.P. Văcăreni, jude
țul Tulcea, Carol Orban — arhitect, 
județul Bihor, Cornel Pacoste — ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. Octavian Paler — redactor- 
șef al ziarului „România liberă", 
Gheorghe Paloș — președinte al Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular județean Gorj, Gheorghe 
Pană — membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., loan 
Pantilimonescu — colonel, Dumitru 
Papa — lăcătuș, șef de echipă, 
Șantierul naval Drobeta Turnu-Seve- 

rin, județul Mehedinți, Laszlo Papp —• 
episcop, biserica reformată Oradea, 
Florlea Paraschlv — rihtuitoare, între
prinderea „Dîmbovița" București, 
Viorica Paraschivcscu — profesoară, 
președinta Consiliului Județean Iași 
nl Organizației pionierilor, Aristlna 
Parolă — directoare a Întreprinderii 
„Dero" Ploiești, luliana Parlcnic — 
țărancă, comuna Maicru, județul Bls- 
trița-Năsăud, Rozalia Palaki — țesă
toare, întreprinderea textilă Arad, 
Ștefan Pavel — secretar al Con
siliului Central al U.G.S.R., Va
sile Păllmaru — președinte al 
Uniunii județene a cooperative
lor de consum Botoșani, Vio
rica Patru — țărancă cooperatoare, 
C.A.P. Hîrtiești, județul Argeș, A- 
drian Păunescu — poet, redactor-șef 
al revistei „Flacăra", Silvia Penea
— urzitoare, tesătoria Teleorman, Ro
șiori de Vede, Corncliu Pencscu — 
profesor universitar, secretar al A- 
soelației oamenilor de știință. Vaier 
Perșa — director S.M.A. Copalnic 
Minăștur, județul Maramureș. Istvân 
Peterfy — academician, președintele 
Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară, prorector al 
Universității „Babeș Bolyai“-Cluj, 
Dona Pelho — președintă a Comite
tului județean al femeilor Harghita, 
Gheorghe Petrescu — președinte al 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean Dolj, Gheorghe 
Petrescu — vicepreședirite al Consi
liului Central al U.G.S.R., Nlcolcta 
Petrescu — tricoterâ, întreprinderea 
de confecții și tricotaje București, 
Gavril Petri — maistru, întreprinde
rea „23 August" Satu-Mare, Vasile 
V. Petruț — general-locotenent, 
Anastasia Pinzar — țesătoare, între
prinderea textilă Pitești, Iulian Ploș- 
tinaru — președinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular ju
dețean Mehedinți, Pavel Iosif Po
len — fierar, Atelierele C.F.R. Timi
șoara, Rodica Oană Pop — muzico
log, decanul conservatorului „Gheor
ghe Dima" Cluj, Aurica Aurelia Po
pa — mașinistă, întreprinderea de 
confecții Focșani, județul Vrancea, 
Dumitru Popa — lăcătuș, întreprin
derea de utilaj chimic Ploiești, Gheor
ghe Popa — vicepreședinte al U- 
niunii naționale a cooperativelor a- 
gricole de producție, Gheorghe Po
pa — inginer energetician, schela 
Moreni, George Popa — colo
nel, Alexandrina Popescu — lector 
universitar. Facultatea de biologie, U- 
niversitatea București, Dumitru Po
pescu, membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., Dumitru 
Radu Popescu — președintele Filialei 
Uniunii scriitorilor Cluj, Emanoil Po
pescu — secretar general al Uniu
nii Societăților de științe medicale, 
Ion Popescu Gopo — președinte al 
Asociației cineaștilor. Ion I. Popescu — 
general-locotenent, Maria V. Popescu
— rabotoare. întreprinderea mecanică 
Nicolina Iași, Petru Popescu —scri
itor, Silvia Popescu — țesătoare, în
treprinderea textilă Dunărea Giur
giu, județul Ilfov, Stelian Popescu
— general-maior, Titus Popes
cu — vicepreședinte al Uniunii 
naționale a cooperativelor agricole de 
producție, Marcela Adela Popovici
— cercetător principal, redactor res
ponsabil revista „Microbiologia", 
Gheorghe Posea — prim-vicepreșe
dinte al Societății de științe 
geografice, decanul Facultății geo- 
grafie-geologle, Universitatea Bucu
rești, Vasile Potop — președinte al 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean Iași, Marin Preda
— scriitor, membru corespondent al 
Academiei Republicii Socialiste 
România, vicepreședinte al Uniunii 
scriitorilor, Traian Pușcașu — direc
tor general adjunct al Radiotelevi- 
ziunii, Ion Popescu-Puțuri — direc
torul Institutului de științe istorice 
și social-politice de pe lingă C.C. aJ 
P.C.R., Dumitru Radu — general- 
maior, Virgiliu Radulian — președinte 
al Consiliului Național al Organiza
ției Pionierilor, Sanda Rangheț — 
secretară a Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii, Maria Rațiu
— inginer, Filatura Oltenița, județul 
Ilfov, Remus Răduleț — academician, 
președintele Comisiei centrale pen
tru răspindirea cunoștințelor a 
F.U.S., Odon Retyî — președinta al 
C.A.P. Arcuș, județul Covasna, 
dr. Moses Rosen — șsf rabid, cultul 
mozaic, Gheorghe Roșu — președinte 
al Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean Bacău, Gheorghe 
Rusu — director al S.M.A. Pecica, ju
dețul Arad, Oliviu Rusu — președinte 
al Consiliului Național al Inginerilor și 
Tehnicienilor, Constantin Sandu — 
președinte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean Olt, 
Elena Sandu — țărancă cooperatoare, 
C.A.P. Căldâraru, județul Argeș, 
Vasile Sandu — electrician, șef de 
echipă, întreprinderea utilaj petro
lier Tirgoviște, Dionisie Sania — su
dor, președintele comitetului sin
dical din întreprinderea construcții 
forestiere Brașov, Ioan Sălișleanu
— artist pictor, vicepreședinte aJ 
Uniunii artiștilor plastici, Richard 
Schuster — președintele cooperati
vei de consum Dumbrăveni, județul 
Sibiu, Ioana C. Sercăianu — țărancă 
cooperatoare C.A.P. Cernătești, ju
dețul Buzău, loan Gh. Sfercocea — 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal Reșița al P.C.R., Ileana Silal
— rihtuitoare, fabrica „Clujana", 
atletă, sportivă de performanță, Ște
fan Simiop — președinte al C.A.P. 
Crasnaleuca, județul Botoșani, Cris- 
iofor Simionescu — academician, 
rector al Institutului" politehnic Iași, 
Angela Sincu — președintă a C.A.P. 
„Unirea" Corabia, județul Olt, Io- 
landa Sinks — repansatoare, între
prinderea de stofe Brașov, Ion Sirbu
— președinte al Comitetului execu
tiv al Consiliului popular județean 
Buzău, Zamfira Sîrghie — inginer, 
membră in biroul executiv al Con
siliului județean al sindicatelor Vas
lui, Leon Spătaru —- miner, președin
tele comitetului sindical, Exploata
rea minieră Leșu-Ursului, județul 
Suceava, Aneta Spornic — preșe
dintă a Comitetului municipal al 
femeilor București, Zaharia Stan
cu — președinte al Uniunii scrii
torilor, Ana Stânculescu — pre
ședintă a C.A.P. Bistrița, comu
na Hinova, județul Mehedinți, 
Gheorghe Stânculescu redactor- 
șef, ziarul „Secera și ciocanul". Pi
tești. Ion Stănescu — membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președinte al Comi
tetului executiv al Consiliului popu
lar județean Dîmbovița. Maria Stă

nescu — președintă a Comitetului 
Uniunii sindicatelor din invățămint 
si cultură. Nieolae Stinca — pre
ședinte al Tribunalului Județean 
Hunedoara, Chlvu Stoica — pre
ședintele Comisiei Centrale de Re
vizie a P.C.R.. Gheorghe Stoica — 
membru al Comitetului Executiv nl 
C.C. al P.C.R.. membru al Consiliu
lui de Stat, Ștefan M. Stroia — bri
gadier C.A.P. Dăieni. județul Tul
cea, Ilona Szasz — țesătoare, între
prinderea textilă „Oltul", Sf. Gheor
ghe. județul Covasna, Paul Y. 8z&- 
dress — vicar eparhial. Biserica e- 
vanghelică S. P„ Dczlderlu Szllagyl
— redactor-șef al ziarului „Eldre", 
Ion Șandru — președinte al Uniunii 
județene a cooperativelor de consum 
Olt, Bela Șănlha — lăcătuș, șef do 
echipă, Atelier revizie C.F.R. Ciceu, 
județul Harghita. Dumitru Serban — 
general-maior, Corncliu Ștefanache — 
redactor-șef al revistei „Convorbiri 
literare". Iași, Ion Traian Ștcfănescu
— prim-secretar al C.C. al U.T.C.. 
ministru pentru problemele tineretu
lui. Tudor Șuttfu — director. Com
binatul chimic Făgăraș, județul Bra
șov, Ion A. Șuța — general-ma
ior, Constanța Tăios — țăran
că cooperatoare, C.A.P. Stoică- 
nești, județul Olt, loan Tâchici — 
pastor, președintele Cultului adven
tist de ziua a 7-a. Gheorghe Tănase
— președinte al Comitetului execu
tiv al Consiliului popular județean 
Vaslui. Iacob Teclu — general do 
armată, președintele Comitetului or
ganizatoric al veteranilor din războ
iul antifascist. Victoria Teianu — 
țărancă cooperatoare, C.A.P. Moză- 
ceni, județul Argeș. Mihai Telescu — 
membru supleant al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., președin
te al Comitetului executiv al -Con
siliului popular județean Timiș, Ni- 
colae Victor Teodorescu — acade
mician profesor. Facultatea de ma
tematici. Universitatea București, 
Gheorghifă Tepeniș — laborant, 
Combinatul chimic Craiova, județul 
.Dolj. Frlederich Teutsch — pre
ședintele Comisiei județene a ingi
nerilor și tehnicienilor Sibiu, inginer 
la întreprinderea „Balanța". Ana 
Theil — profesoară, director adjunct, 
Școala generală nr. 2 Cisnădie. jude
țul Sibiu. Ioasaf Timotei — mitropolit, 
cultul creștin de rit vechi, Spiridon 
Toma — maistru la întreprinderea 
„1 Mai" Ploiești, județul Prahova, 
Vasile Tomescu — muzicolog, secre
tar al Uniunii compozitorilor, Va- 
silica Tone — țărancă cooperatoare, 
C.A.P. Fundulea, județul Ilfov, 
membră în comisia femeilor, Atana- 
sio Trică — general-maior, Ma
ria Trifescu — laborantă< mem
bră a Consiliului județean al sindi
catelor Dîmbovița, Virgil Trofin — 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președinte al Comi
tatului executiv al Consiliului popu
lar județean Brașov, Costache Trotuș
— director al Combinatului siderur
gic Hunedoara, Iosif Tripșa — direc
tor al Institutului de cercetări meta
lurgice București, Athanasle Trufia
— profesor. Facultatea de fizică. 
Universitatea București, Dina Tudor
— croitoreasă, președintă a comite
tului sindical, întreprinderea de con
fecții Craiova, Laureau Tuia! — pre
ședinte al Comitetului executiv al

. Consiliului popular județean Sălaj, 
Iosif Uglar — membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președinte al Comitetului 
pentru problemele consiliilor popu
lare, Sebastian Gh. Ulmeanu — 
contra-amiral, Clemansa Ungurea- 
nu — bobinatoare, întreprinde
rea „Electroprecizia“-Săcele, județul 
Brașov, Elena Ungureanu — filatoa
re, Întreprinderea „Libertatea", ju
dețul Sibiu, Mihai I. Ungureanu — 
lăcătuș, întreprinderea de prelucrare 
mase plastice, Buzău, Aurora Urog 
■— țărancă cooperatoare, C.A.P. Ia- 
nova, județul Timiș, loan Ursu — 
academician, președinte al Consiliu
lui Național pentru Știință și Teh
nologie, Marin Vasile — președinte 
al Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean Ialomița, Elena Va- \ ., 
sllescu — lăcuitoare, Combinatul de 
prelucrare a lemnului Caransebeș, 
județul Caraș-Severin, Victoria Vasi- 
lescu — președintele cooperativei 
„Arta casnică" Breaza, județul Pra
hova, Gheorghe Vasilichi — președin
te de comisie permanentă a Ma
rii Adunări Naționale, Francisc Vasi
— șef secție cercetări și proiectări, 
întreprinderea de autocamioane, 
Brașov, luliana Vlăsceanu — preșe
dintă a C.A.P. Tășnad, județul Satu- 
Mare, llie Verdeț — membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretar al C.C. al P.C.R., președinte 
al Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Economice 
și Sociale, Ion Vermeșan — director, 
I.A.S. Urziceni, județul Ilfov, Ghcza 
Vida — artist sculptor, vicepreședinta 
al Uniunii artiștilor plastici, Teofil 
Vilcu — actor. Teatrul National din 
Iași, Vasile Vilcu — membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președinte al Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean Con
stanța, Ion Vilsan — președinte al 
Consiliului județean al sindicatelor 
Constanța, Georgeta Voia — arhi
tect, județul Dolj, Ștefan Voicu —' 
rcdactor-șef al revistei „Era socia
listă", Marin Volculescu — membru 
corespondent al Academiei Republi
cii Socialiste România, președinte al 
Uniunii societăților de științe me
dicale, Alexandrina Voinea — țăran
că cooperatoare, C.A.P. Albești, ju
dețul Ialomița, Radu Voinea — a- 
cademician, rector al Institutului 
politehnic București, Ștefan Voîteo
— membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Elisabeta Vura
— țărancă cooperatoare, șefă de e- 
chipă C.A.P. Finiș, județul Bihor, 
Iosif Weininger — lăcătuș, șef de e- 
chipă, întreprinderea constructoara 
de mașini Reșița, județul Caraș-Se- 
•verin, Richard Winter — membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președinte al Comi
tetului executiv al Consiliului popu
lar, județean Sibiu, Gheorghe Zaha
ria — general-locotenent in rezervă, 
secretar al Comitetului organizato
ric al veteranilor din războiul anti
fascist. Ilarion Zahariciuc — pro
fesor, președintele Consiliului oa
menilor muncii de naționalitat® 
ucraineană. Suceava, Emilia Zaha- 
riuc — inginer. întreprinderea tex
tilă „Moldova" Botoșani.
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL2

NICOLAE CEAUSESCU
,

Delegația Departamentului Național al Tineretului 
și Sporturilor din Republica Zair

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
er. tar General al Partidului Comu
ni't Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit vineri 
dimineața delegația Departamentu
lui Național al Tineretului și Spor
irilor din Republica Zair, condusă 
de Sampassa Kaxveta Milombe, 
membru al Biroului Politic al Miș
cării Populare a Revoluției, comisar 
de stat al Departamentului Național 
ai Tineretului și Sporturilor, care la 
invitația C.C. al U.T.C. face o vizită 
in țara noastră.

La primire au participat tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru, ministrul 
educației și invățămintului. Cornel 
Burtică, membru supleant al Comi
tatului Executiv, secretar al c.c. al 
P.C.R.. Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Vasile Nicolcioiu. se
cretar al C.C. al U.T.C.. Nicu 
Ceaușescu. vicepreședinte al Consi
liului U.A.S.C.R.

Oaspeții au fost însoțiți de Bo- 
kingi Err.beyolo. ambasadorul Kepu- 
b’.icii Zair la București.

Șeful delegației zaireze a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu din 
partea președintelui Republicii Zair, 
Mobutu Șese Seko. un mesaj de 
prietenie și solidaritate, precum și 
urări de succese tot mai însemnate

in construcția noii societăți. In 
numele membrilor delegației, Sam- 
passa Kaweia Milombe a exprimat 
gratitudinea pentru deosebita onoare 
de a fi primiți de șeful statului 
român, pentru prilejul oferit de a 
cunoaște poporul român, tineretul 
său. realitățile României socialiste.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspeți să 
transmită președintelui Mobutu 
Șese Seko un cordial salut îm
preună cu cele mai bune urări de 
succes in lupta pentru propășirea e- 
conomico-socială de sine statatoare 
a țării. Arătind că actuala vizită a 
delegației zaireze este o expresie a 
bunelor relații care s-au stabilit 
intre România și Zair, președintele 
Nicolae Ceaușescu a transmis tinere
tului, întregului popor zairez urări 
de noi și importante succese în dez
voltarea patriei sale pe calea pro
gresului și bunăstării.

In cadrul întrevederii a fost expri
mata satisfacția pentru dezvolt .-.rea 
ascendentă' a relațiilor dintre cele 
două țări, subliniindu-se că in urma 
intilnirilor și convorbirilor dintre 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Mobutu Șese Seko au fost puse ba
zele unor relații de prietenie fră
țească ce influențează in mod pozitiv 
colaborarea româno-zairezâ, in en- 
sificarea schimburilor din toate do

meniile de activitate, inclusiv a ce
lor de delegații pe linie de tineret.

A fost relevată dorința comună de 
a acționa pentru traducerea integra
lă in viață a acordurilor și înțelege
rilor convenite intre cele două țări, 
in folosul ambelor popoare, al cau
zei păcii și progresului in lume.

Totodată s-a subliniat că dez
voltarea colaborării intre organizații
le de tineret din România și Zair, 
dintre tineretul din toate țările lu
mii reprezintă un factor important 
in lupta pentru .promovarea unei noi 
politici in viața internaționala, pen
tru înfăptuirea idealurilor de liber
tate, pace și progres ale omenirii, 
pentru întărirea prieteniei și ințeie- 
ge-ii între națiuni.

• Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat sprijinul și solidaritatea 
militantă a poporului român cu po
poarele Africii care luptă pentru o 
dezvoltare independentă, cu popoa
rele din Angola, Mozambic și Gui
neea-Bissau, apreciind că schimbă? 
rile pozitive care au loc pe plan in
ternațional, inclusiv schimbările din 
Portugalia, creează condiții tot mai 
favorabile acestor ponoare de a ob
ține independența cit mai raoid. de 
a fi stăpine pe propriile lor destine, 

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Delegația Partidului Social-Creștin
(flamand și valon) din Belgia

La 24 mai. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, pre- 
ș dintele Frontului Unității Socia- 
1 ste. a primit delegația Partidului 
Social-Crtștin (flamand și valon) 
din Belgia, care, la invitația Consi
liului Național al Frontului Unității 
Socialiste, face o vizită in țara 
noastră.

Din delega’ie fac parte Wilfried 
Martens, președintele Partidului So- 
cial-Crestin flamand. Albert Parisis, 
vicepreședinte al Camerei Deputati- 
lor. membru al Comitetului directo- 
r.al al P.S.C. valon. Ferdinand de 
Boridt. senator, membru al Biroului 
P.S.C. flamand. Georges Monard. de
putat. Jose Desmaerts. deputat, mem
bru al Comitetului directorial al 
P.S.C. valon. Albert Lernoux. depu
tat. Genevieve Ryckmans, deputat., 
Daniel Souris, șef de cabinet al P.S.C. 
valon.

La primire au participat tovarășii 
Manea Mănescu. membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R.. 
prim-ministru al guvernului. Cornel 
Burtică, membru supleant a’ -Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Mihai Gere, membru supleant

al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R. Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R.. Tamara Do- 
brin, vicepreședinte al Consiliului 
Național al F.U.S., Ion Ceterchi și 
Aurel Vijoli, deputați in Marea Adu
nare Națională.

Oaspeții au fost însoțiți de Jac
ques Graeffe. ambasadorul Eelgiei 
la București.

Membrii delegației au exprimat vii 
mulțumiri pentru invitația din par
tea Frontului Unității -Socialiste de 
a vizita țara noastră, pei.tru primi
rea delegației de către președintele 
Nicolae Ceaușescu și pentru posibi
litatea de a cunoaș.e realitățile 
României socialiste. Evocind vizita 
făcută de președintele Nicolae 
Ceaușescu in Belgia, oaspeții au a- 
râtat că poporul belgian păstrează o 
profundă admirație și respect față de 
șeful statului român, față de efor
turile' sale consacrate promovării 
păcii și înțelegerii intre națiuni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. sa- 
lutind pe membrii delegației, a ex
primat, In numele Frontului Unității 
Socialiste, satisfacția pentru realiza
rea vizitei delegației belgiene, apre
ciind această vizită ca o manifestare 
a dorinței de a dezvolta o colaborare

fructuoasă intre forțele politice din 
cele două țări, dintre popoarele 
României și Belgiei.

In timpul convorbirii au fost re
levate buna colaborare pe multiple 
planuri dintre România și Belgia, 
conlucrarea dintre reprezentanții ce
lor două țări in diferite foruri și or
ganizații internaționale. A fost ex
primata speranța că relațiile dintre 
Partidul Social-Creștin (flamand și 
valon) din Beigia și Frontul Unității 
Socialiste se vor dezvolta in intere
sul ambelor popoare, al realizării u- 
nui climat de înțelegere și securitate 
pe continentul european. In acest 
context, s-a subliniat necesitatea u- 
nirii eforturilor tuturor popoarelor 
europene pentru a impune încheie
rea cu rezultate cit mai bune a Con
ferinței general-europene, care să 
ducă la dezvoltarea pe o cale nouă a 
colaborării intre toate popoarele con
tinentului. la eliminarea oricăror dis
criminări și bariere artificiale.

S-a subliniat, de asemenea, nece
sitatea întreprinderii de măsuri con
crete. practice, in domeniul dezar
mării reale și in primul rind al de
zarmării nucleare.

Convorbirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

cinema
4 Anonimul Venetian : CENTRAL 
— 9.15; 11.30: 20.30.
• Omul potrivit la locul potrivit : 
CENTRAL — 13.45; 16: 18,15.
c Apașii : LUCEAFĂRUL — 9; 
11.15: 13.30; 16; 18.30; 20.45, la gră
dină — 20.

La Est de Java : PATRIA — 
9,30: 12.15: 15; 17,45; 20,30.
• Plimbare In ploaia de primă
vară : CAPITOL - 9.30: 11 45: 14; 
15.15; 18.30: 20.45. la grădină — 21 
SCALA — 9.15: 11,30; 13.45: 16,15; 
10.45; 21.
• Lady Caroline : FAVORIT — 
0,15; 12; 15.30; 18: 20.30. FESTIVAL

— 9.30; 12.15: 15.15; 18; 20,30, MO
DERN — 8.45; 11; 13.30: 16; 18,30: 
20.45. la grădină — 20.
• Frații Jderi : AURORA — 9;
12.15; 16; 19,30. la grădină — 20. 
VICTORIA — 9.15; 12.30; 16; 19.30.
• Puterea ți Adevărul : LUMINA
— 9; 12,30; 16; 19,30.
a Marinarul extraordinar : BUCU
REȘTI — 9; 11; 13; 15: 17: 19; 21. 
la grădină - 20. EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30.
CASA FILMULUI — 15,45; 18;
20,15.
O Bani de buzunar : BUZEȘTI — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30, la 
grădină - 20. MELODIA — 9: 
11,15: 13.30; 10; 18,30; 20.45. GRA
DINA FESTIVAL — 20.
• Luminile orașului : GRIVITA
— «: 11,15; 13.30; 16: 18.15; 20.30. 
VOLGA — 9 30; 11,15; 13: 14.43 : 
16,30; 18.30; 20.15.
a Valea prafului de pușcă : 
ARTA — 15,15; 17,45; 20. la gră

dină — 20. DACIA — 9: 11.15: 
13,30; 16; 18,15; 20,30, LIRA — 15,30; 
18; 20,15.
• Atențiune, bandiți ! — 14,30;
16.30. Toamna Cheyennllor (ambe
le serii) — 18,45 ; CINEMATECA 
(sala Union).
a Porțile albastre ale orașului : 
FERENTARI — 15.30; 18; 20.15.
a Omul din Înalta societate : 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,15.
a Trei scrisori secrete : BUCEGI 
— 15,45: 13; 20,15, la grădină — 
20. DRUMUL SĂRII — 15.30; 18; 
20.15.
a Ce drum să alegi : • COTRO- 
CENI — 13.15; 16; 13.15; 20,30,
GRADINA TOMIS — 20.
a Cat Ballou ! GLORIA - 9;
11.15: 13,30: 16: 18.15; 29.30, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; ic; 13.15:
20.30.
a Afacerea „Prințul negru** : 
FLACARA — 9; 11,13; 13.30; 15.45: 
18; 20,15.

Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 

Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia
Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, îmi este 

deosebit de plăcut să vă adresez felicitări cordiale și cele mai bune urări 
de sănătate, fericire și viață îndelungată spre binele popoarelor 
iugoslave.

Sini profund încredințat că raporturile frățești dintre partidele și 
țările noastre, a căror dezvoltare mereu ascendentă din ultimii ani a fost 
înriurită în mod hotărîtor de întîlnirile și convorbirile rodnice pe care 
le-am avut împreună, intr-un spirit de sinceritate, stimă tovărășească și 
înțelegere reciprocă, se vor ridica și in viitor pe noi trepte ale prieteniei 
și colaborării, în interesul popoarelor român și iugoslave.

Vă urez, dragă tovarășe Tito, noi succese în activitatea neobosită pe 
care o închinați progresului și înfloririi Iugoslaviei socialiste, cauzei 
mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a socialismului și păcii 
în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc în mod cordial dumneavoastră și poporului român 
prieten pentru felicitările adresate cu prilejul realegerii mele în funcția 
de președinte al R.S.F. Iugoslavia.

Adresind poporului român vecin cele mai bune urări de succese în 
toate domeniile construcției socialismului, îmi exprim deplina încredere 
că sinceritatea. înțelegerea și respectul reciproc vor caracteriza și în con
tinuare relațiile dintre partidele, țările și popoarele noastre.

IOSIP BROZ TITO

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Poporul și guvernul Republicii Sri Lanka mi se alătură în a mulțumi 

Excelenței Voastre, guvernului și poporului țârii dv. pentru amabilul dv. 
mesaj de felicitări transmis cu ocazia celei de-a doua aniversări a Repu
blicii Sri Lanka.

La rîndul meu, vă transmit sincere salutări și cele mai bune urări.
WILLIAM GOPALLAWA

Președintele Republicii Sri Lanka

Recepție oferită de ambasadorul R. F. Germania
Cu prilejul celei de-a 25-a aniver

sări a R.F. Germania, Erwin Wic
kert, ambasadorul acestei țări la 
București, a oferit, vineri seara, o 
recepție.

Au oarticipat Maria Groza, vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale, Mihail Florescu, ministrul in
dustriei chimice, Vasile Gliga, ad

junct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai conducerii 
unor instituții centrale, oameni de 
Știință, artă și cultură, ziariști.

Au fost prezenți, de asemenea, șefi 
ai unor misiuni diplomatice acredi
tați la București.

(Agerpres)

Sosirea unei delegații a Congresului 
Național din Republica Columbia

La invitația Marii Adunări Na
ționale, vineri după-amiază a sosit 
in Capitală o delegație a Congre
sului Național din Republica Co
lumbia, in frunte cu Sergio de la 
Torre, vicepreședinte al Camerei Re
prezentanților.

La sosire, oaspeții au fost intîm- 
pinați de Maria Groza și Ilie Murgu- 
lescu, vicepreședinți ai M.A.N., Iuliu 
Fejes, secretar al M.A.N., deputați.

A fost prezent Alvaro Rocha La- 
linde. insărcinat cu afaceri a.i. al 
Columbiei in țara noastră.

(Agerpres)

Cronica zilei
Vineri după-amiază a părăsit Ca

pitala delegația Departamentului 
Național al Tineretului și Sporturi
lor din Republica Zair, condusă de 
Sampassa Kaweta Milombe, mem
bru al Biroului Politic" al Mișcării 
Populare a Revoluției, comisar de 
stat la Departamentul Național al 
Tineretului și Sporturilor, care, la 
invitația C.C. al U.T.C„ a efectuat o 
vizită in țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost condusă de reprezentanți ai 
C.C. al U.T.C. și ai C.N.E.F.S.

★
La Brașov a avut loc yineri verni

sajul expoziției Statelor Unite ale 
Americii „Progresul tehnologic și' 
mediul înconjurător". Au luat parte 
reprezentanți al organelor locale de 
stat, specialiști din întreprinderile 
brașovene, cadre didactice, oameni 
de știință. Au fost prezenți ambasa

dorul S.U.A. la București, Harry 
G. Barnes jr., membri ai ambasadei.

★
Delegația Societății de Semilună 

Roșie din Turcia, condusă de gene
ral-doctor Rccai Ergiider, preșeain- 
tele societății, a părăsit vineri Ca
pitala.

In timpul șederii in țara noastră 
oaspeții au avut convorbiri cu con
ducerea Societății de Cruce Roșie, 
s-au întilnit cu membri ai comisi
ilor de Cruce Roșie din unele între
prinderi industriale și instituții so- 
cial-culturale din Capitală și din 
județele Suceava și Brașov.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost salutată de general-colonel Mi
hai Burcă, președintele Societății de 
Cruce Roșie, și de alte persoane o- 
ficiale.

A fost de față Osman Derinsu, 
ambasadorul Turciei la București.

(Agerpres)

• SPORT*SPORT*SPORT«SPOR.T
TURNEUL U.E.F.A. PENTRU JUNIORI,

Echipa României Ia a doua victorie
In turneul U.E.F.A. pentru juniori, 

echipa reprezentativă a României a 
învins formația Islandei cu 1—0 
(1--M)). Jucătorii români au dominat 
din nou cu autoritate partida, însă, 
ca și in precedentul meci din grupa 
A. cu echipa Finlandei, înaintarea 
noastră s-a arătat ineficace, bingu-

A c t u a 1 i t a t
Preliminarii la „Fora 1‘alico"

Pe terenurile de la ..Foro Italico" 
din Roma s-au disputat partidele* 
tururilor de calificare, contind pen
tru cea de-a 3l-a ediție a campiona
telor internaționale de tenis ale 
Italiei.

Tenismanul român Viorel Sotiriu 
s-a calificat pentru turul III, după 
ce i-a eliminat pe tunisianul Aziz 
Zouhir cu 6—3, 6—0 și pe francezul 
Eric Deblicker cu 6—4. 6—3. S-a ca
lificat in continuare și Dumitru Hă- 
rădău. învingător in fața italienilor 
Gianni Coleppo (cu 7—6, 6—2) și Eu
genio Castigllano (cu 6—4. 6—2). Se
ver Mureșan a ciștigat cu 6—4, 6—1 
la americanul V. Pellizzi, dar a 
pierdut in turul următor cu 0—6, 2—6

rul gol al meciului a fost înscris de 
Hurloi in min. 37.

Duminică, echipa României, care 
in prezent are patru puncte, va în- 
tilni în ultimul joc din grupa A 
echipa Scoției (ieri, Finlanda — Sco
ția 6—0 !). Repriza secundă a 
acestui meci va fi transmisă la ra
dio incepînd de la ora 16,50.

ea la tenis
partida susținută cu japonezul Jun 
Kuki.
Turneul de la Bournemouth

In turul trei al probei de dublu 
bărbați din cadrul concursului inter
național de tenis de La Bournemouth 
(Anglia). perechea Iile Năstase 
(România) — Juan Gisbert (Spania) 
a invins cu 6—3, 3—6. 6—3 cuplul 
australian Sid Ball — Robert Gilti- 
nan.

In semifinalele turneului interna
țional de tenis de la 'Bournemouth 
Ilie Năstase l-a invins cu scorul de 
9—8. 9—7 pe italianul Barazzuti, ca- 
lificînâu-se in finala competiției. 
Meciul a durat peste patru ore, de
oarece a fost întrerupt de mai multe 
ori de ploaie.

sărbătoarea națională a sudanului

Excelentei Sale
Domnului GAFFAR MOHAMED NUMEIRI

Președintele Republicii Democratice Sudan
Cu prilejul celei de-a V-a aniversări a Zilei revoluției, îmi face o 

deosebită plăcere să adresez Excelenței Voastre cele mai bune urări de 
sănătate și fericire, de prosperitate și bunăstare poporului prieten sudanez.

Noi ne bucurăm sincer de succesele pe care poporul sudanez le-a 
obținut pe drumul dezvoltării economice și sociale de sine stătătoare, al 
consolidării independenței naționale.

Îmi exprim convingerea că, in spiritul convorbirilor și înțelegerilor 
convenite cu prilejul vizitei dumneavoastră de anul trecut în Republica 
Socialistă România, relațiile de colaborare prietenească dintre țările 
noastre se vor dezvolta continuu, în folosul celor două popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Sudanul, cea mal 
Întinsă dintre țările 
Africii, oferă o ima
gine elocventă a preo
cupării tinerelor state 
ale continentului de 
a-și consolida inde
pendenta națională și 
de a înainta pe calea 
progresului economic 
și social. Aceste preo
cupări sint vizibile de 
la primul contact cu 
capitala tării. Khar
tum — important cen
tru politic și econo
mic in plină dezvol
tare. Din cele circa 
300 de fabrici con
struite în Sudan in 
anii care au trecut de 
la proclamarea inde
pendentei. peste o 
treime se găsesc In 
Khartum-nord.

Procesul înnoirilor a 
cuprins și alte regiuni 
ale Sudanului. Impor
tante transformări in 
peisajul economic al 
țârii au intervenit in 
special după 25 mai 
1969. data instaurării 
actualului regim con
dus de generalul 
Gaffar Mohamed Nu- 
meiri, care a inițiat o

vastă acțiune de pune
re in valoare a resur
selor țării. în ca
drul planului de dez
voltare 1971—1975 au 
fost construite nu
meroase întreprinderi 
industriale la Om- 
durman, Port Su
dan. Wad Medani. De 
asemenea, s-a declan
șat o adevărată ofen
sivă pentru descope
rirea unor noi surse 
de apă și extinderea 
suprafețelor cultivate, 
a fost sporită produc
ția triunghiului irigat 
„Gezira", care furni
zează 75 la sută din 
întreaga cantitate de 
bumbac sudanez, ves
tit pentru firul său 
lung.

Eforturile Sudanului 
pentru dezvoltarea e- 
conomică și socială, 
pentru lichidarea moș
tenirii nefaste a do
minației coloniale sint 
urmărite cu senti
mente de caldă sim
patie de poporul ro
mân. Așa cum se știe, 
intre România și Su
dan s-au dezvoltat 
relații de strinsă co

laborare. Întemeiate 
pe stimă și respect, 
pe deplina egalitate 
in drepturi și avantaj 
reciproc. Momente de 
cea mai mare însem
nătate in evoluția ra
porturilor rofnâno-su- 
daneze le-au repre
zentat vizitele între
prinse de președintele 
Nicolae Ceaușescu in 
Sudan in primăvara 
anului 1972 .și de pre- 

'șodintele Gaffar Mo
hamed Numeiri in 
România, in 1973, vi
zite care au pus baze 
trainice dezvoltării re
lațiilor prietenești și 
colaborării intre cele 
două țări.

înregistrind cu sa
tisfacție evoluția me
reu ascendentă a re
lațiilor româno-suda- 
neze. poporul nostru 
iși exprimă convinge
rea că acestea vor 
continua să se dez
volte pe multiple pla
nuri. in interesul am
belor țări și popoare, 
al păcii și colaboră
rii internaționale.

Nicolae N. LUPU

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A IORDANIEI

Maiestății Sale HUSSEIN IBN TALAL
Regele Regatului Hașemit al Iordaniei

Ziua națională a Iordaniei îmi oferă plăcutul prilej de a adresa, în 
numele poporului român și al meu personal, călduroase felicitări și cele 
mai bune urări de sănătate și fericire personală Maiestății Voastre, de 
progres, pace și prosperitate continuă poporului iordanian prieten.

îmi amintesc cu deosebită plăcere de vizita Maiestății Voastre în 
România, de schimburile de vederi avute, care au marcat o nouă și im
portantă etapă în istoria relațiilor de colaborare prietenească româno- 
iordaniană.

îmi exprim convingerea că prietenia și colaborarea dintre România 
și Iordania se vor dezvolta și . întări continuu, în folosul celor două 
popoare, al cayzei păcii în lume. .

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelentei Sale
Domnului ZEID SAMEER RIFAI

Prim-ministru, ministrul de externe și al apărării
Cu ocazia Zilei naționale a Iordaniei, permiteți-mi, excelență, ca, în 

numele Guvernului Republicii Socialiste România și al meu propriu, să 
vă transmit cele mai călduroase urări de fericire personală, de noi 
succese în activitatea dumneavoastră de răspundere.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Iordania de azi se 
află intr-un proces de 
accentuate schimbări. 
Etapa de după dobin- 
direa independenței de 
stat — la 27 mai 1946 
— are ca trăsătură ca
racteristică moderni
zarea structurilor eco
nomice și sociale. Dacă 
cu numai citeva dece
nii in urmă țara era 
locuită in cea mai 
mare parte de beduini 
colindind deșertul, a- 
cum Iordania se min- 
drește cu o frumoasă 
capitală depășind o 
jumătate de milion de 
locuitori, cu alte- orașe 
și așezări in curs de 
modernizare. Proiecte
le actuale de dezvol
tare, aprobate de gu
vern, acordă o mare 
atenție fertilizării re
giunilor de deșert — 
care formează circa 
80 la sută din supra
fața totală a țării — 
in același cadru în- 
scriindu-se construcția 
barajului de pe riul 
Zarka sau a celui de 
pe riul Yarmouk.

Paralel cu dezvol
tarea industriei ex
tractive, îndeosebi a 
fosfaților, care consti
tuie una din princi
palele bogății naturale 
ale țării, in Iordania 
iau ființă și se extind 
diverse sectoare in
dustriale. In preocu
pările actuale ale gu
vernului, problemele 
sociale — asistența 
sanitară, școlarizarea, 
construcția de așeză
minte destinate aces
tor scopuri — ocupă, 
d.e asemenea, un loc 
important.

Poporul român, legat 
prin puternice senti
mente de prietenie și 
solidaritate cu toate 
popoarele arabe, ur
mărește cu interes și 
simpatie eforturile po
porului iordanian pen
tru lichidarea moște
nirii subdezvoltării 
economice. Intre țara 
noastră și Regatul 
Ilașsmit al Iordaniei 
s-au dezvoltat in ulti
mii ani relații de prie
tenie și colaborare, cu

bune perspective de 
extindere. Anul trecut, 
volumul schimburilor 
comerciale româno- 
iordaniene a înre
gistrat o creștere sub
stanțială.

Vizita efectuată in
țara noastră de regele 
Hussein, la începutul 
acestui an, convorbi
rile avute cu acest 
prilej cu președintele 
României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au 
adus o contribuție im
portantă la dezvolta
rea acestor raporturi. 
Sărbătoarea de astăzi
a poporului iordanian 
constituie un fericit
prilej pentru poporul 
român de a-și reafir
ma Încrederea că le
găturile dintre Româ
nia și Iordania vor
cunoaște o continuă 
înflorire, in interesul
ambelor state și po
poare, al cauzei păcii 
și colaborării interna
ționale.

Crăciun IONESCU

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 26, 

27 și 23 mai a.c. în țară : Vreme în 
general instabilă, cu cer'mai mult 
noros. Vor cădea ploi temporare sub

formă de averse Însoțite de descărcări 
electrice, mal frecvente in vestul si 
nordul țării,. Vlnt moderat, cu unele 
intensificări. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 3 șl io grade, iar cele 
maxime Intre 12 șl'22 de grade, mat 
ridicate la sflrșltul Intervalului. In 
București : Cer temporar noros. Va 
ploua mal ales sub formă de aversă. 
Vlnt moderat. Temperatura în crește
re spre sflrșltul intervalului.

a Arbuștii : PROGRESUL — 15,30; 
13; 20.15.
• Păcală : PACEA — 11; 15,30; 19, 
UNIREA — 10,30; 16; 19.
a Trecătoarele Iubiri : VIITORUL
— 15.30; 18; 20.
O Un comisar acuză : GIULEȘTI
— 10; 15,30; 18; 20,15, MUNCA — 
10; 15.30; 18; 20,15.
a Cidul : MOȘILOR - 9; 12,30;' 16; 
10.30.
a Iarna fierbinte : RAHOVA — 
16; 18; 20.
a Rio Lobo : POPULAR - 15,30*. 
n. VITAN — 15,30; 18; 20.15.
a Hoțul de piersici : POPULAR
— 20.15.
a Capcana : CRINGAȘI — 16; 18. 
a Omul orchestră : COSMOS — 
13,30: 18.
a Marele maestru : COSMOS — 
20,15.
a Aurul negru din Oklahoma : 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
— 15.30; 18; 20.15.

teatre
a Filarmonica de stat ..George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Kon
stantin Iliev (Bulgaria). Solist : 
George Hamza — 19.30.
o Ooera Română : Travlata — 19. 
• Teatrul de operetă > Mătușa 
mea, Faustina — 19,30.
a Teatrul National (sala mare) ; 
Zodia Taurului — 19,30, (sala
mică) : Dona Diana — 19,30.
n Teatrul de comedie : O noapte 
furtunoasă — 19,30.
a Teatrul • „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) ■ Intre noi doi n-a fost 
declt tăcere — 19.30, (sala stu
dio) : Puterea șl Adevărul — 19,30. 
a Teatrul Mic : Dragostea noas
tră — 19.30.

• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Hotelul astenicilor —
19.30, (sala Studio) : A 8-a zi dls- 
de-dlmlneață — 19.
4 Teatrul Ciulești ; Copacii mor 
tn picioare — 19,30.
o Teatrul „Ion Creangă** : Harap
nicul fermecat — 16.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Slnzlana 
— 17.
• Teatrul evreiesc de stat : Na
than înțeleptul — 19.30.
a Teatrul satlric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : „Pardon... 
scuzați... bonsoar !** — 19.30, (sala 
din Calea Victoriei nr. 174) : Vino 
să ne vezi deseară — 19.30.
• Teatrul de revistă si comedie 
„Ion Vasllescu" : Siciliana — 19,30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" ; Meleaguri fermecate —
19.30.
4 Circul „București" : Spectacol 
nrezentat de Circul Marc din 
Moscova — 16; 19,30.

9,00 De la Alfa la Omega — en- 
clclopedie pentru elevi.

0,30 Film serial : „17 clipe ale 
unei primăveri" (III).

10,40 Clntecele muncii — balet
inspirat de melodiile unor 
cunoscute cîntece muncito
rești.

10,55 Filmul artistic : ..Eroica" — 
o producție a studiourilor 
austriece.

17.30 Telex.
17,35 Pescărușii cu aripi curate — 

film documentar.
17,50 Caleidoscop cultural-artistic.
18,10 Cîntece și jocuri populare In

terpretate de ansamblul Casei 
de cultură a sindicatelor din 
Buzău șl ansamblul „Ciocir- 
11a" din București.

18,35 Căi de acces spre Buenos 
Aires — film documentar ar- 
gentinean.

18,45 Teletop — emislune-concurs 
de muzică ușoară româneas
că.

19,ÎO 1001 de seri : Purcelușul Sta
fidă.

19.30 Telejurnal > La cotele anu
lui XXX.

20,00 Cintecul săptăminil : „E casa 
mea aceasta".

20,05 Teleenciclopedla.
20,50 Film serial : „Columbo". Epi

sodul „Două copil". Cu : Pe
ter Falk. Robert Culo. Ro
bert Mlddlenton, Chuck mc 
Cann, Louise Latham. Regia : 
Richard Quine.

22.93 Telejurnal.
22,15 Cine mi-e drag mâ așteap

tă... Romanțe, tangoun și 
valsuri.

22.30 Baschet masculin : România— 
Argentina (repriza a Il-a) 
înregistrare de la sala Flo- 
reasca.
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ii Ziua eliberării Africii"
■I BELGRAD

Stane Dolanț despre însemnătatea
AZI ÎNCEP la londra SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A ARGENTINEI
Excelentei Sale

Domnului general YAKUBU GOWON
Șef al guvernului militar federal, 

comandantul suprem al Forțelor armate 
ale Republicii Federale Nigeria.

președintele In exercițiu al Organizației Unității Africane

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

LAGOS
Cu prilejul celei de-a Xl-a aniversări a Organizației Unității Afri

cane și a Zilei eliberării Africii. îmi este deosebit de plăcut să vă adre
se? dumneavoastră și, prin dumneavoastră, popoarelor Africii, conducă
torilor acestora un călduros salut și cele mai cordiale felicitări, in nu
mele poporului român, al guvernului și al meu personal.

Pernnteți-mi. Excelență, să folosesc acest prilej pentru a reafirma 
profunda solidaritate militantă a poporului român cu lupta popoarelor 
africane, pentru propășirea lor economică și socială de sine stătătoare, 
pentru lichidarea vestigiilor dominației străine, pentru asigurarea drep
tului la o existență liberă și independentă, împotriva imperialismului, 
colonialismului, și neocolonialismului. Doresc să reînnoiesc înalta noas
tră prețuire pentru rolul important al țârilor africane în democratizarea 
v etii internaționale, in eliminarea politicii imperialiste de dominație și 
dictat, în construcția unei lumi mai drepte și mai bune.

îmi exprim, totodată, convingerea că relațiile de prietenie, coope
rare și s >1 claritate statornicite între România și Nigeria. între țara mea 
și statele membre ale Organizației Unității Africane — cate au cunoscut 
o puternică dezvoltare în ultimii ani — vor continua să se extindă și să 
se consolideze tot mai mult, potrivit intereselor și aspirațiilor popoare
lor noastre, în slujba cauzei păcii, independenței naționale și progresului 
in lume.

Si

BELGRAD 24 (Corespondență de 
la S. Morcovescu). — La Belgrad a 
avut loc o conferință dc presă a se
en tarului Biroului Executiv al Pre
zidiului Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia. Stane Dolanț. cu ziariștii 
străini caro vor urmări lucrările ce
lui de-al X-lea Congres al U.C.l.

Stane Dolanț a relevat, in cadrul 
unei expuneri, importanța acestui 
congres, care are loc „la capătul unei 
perioade do însemnătate istorică. 
mar?ui ptinir-o intensă activitate 
politică si o dezvoltare dinamică in 
toate domeniile dc activitate*1.

Râspunzind la Întrebările ziariș
tilor. vorbitorul a relevat faptul că 
in Iugoslavia puterea cucerită prin 
revoluție aparține clasei muncitoare, 
in rindul căreia U.C.I., ca avangar
dă. are o puternică influentă pe 
plan ideologic șl politic, situație care 
se va menține și in viitor. O preo
cupare permanentă o constituie a-

firmarca centralismului democratic 
și găsirea de forme organizatorice 
optime la toate nivelurile — a ară
tat Stane Dolanț, caro a subliniat că 
,.ih Iugoslavia există o unitate fer
mă. o politică clară acceptată de 
toți oamenii muncii, dc toate popoa
rele și naționalitățile iugoslave, 
U.C.I. demonstrind că poate asigu
ra unitatea țării și poate găsi solu
ții pentru cele mai complicate pro
bleme**.

în ce privește politica externă, a 
fost relevat faptul că Iugoslavia în
treține relații bune cu țările socia
liste. fapt evidențiat in cuvîntarea 
rostită recent do președintele Iosip 
Broz Tito la Saraievo. în continuare. 
Slane Dolanț a declarat că Iugosla
via salută orice pas pe calea des
tinderii și se pronunță pentru rea
lizarea unei înțelegeri pe plan in
ternațional care să aibă in vedere 
toate țările, mari și mici.

Excelentei Sale Domnului
general-locotenent JUAN DOMINGO PERON

Președintele națiunii argentinene

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Soc.aliste România. Geor
ge Macovescu. a adresat o telegra
mă de felicitare secretarului general 
administrativ b! Organizației Unită-

Cu prietenie.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

★
ții Africane. Nzo Ekangaki, cu pri-

a
a

Jejul celei de-a Xl-a aniversări 
Organizației Unității Africane și 
Zilei eliberării Africii.

Deplină solidaritate cu lupta
pentru dezvoltare de sine stătătoare 
a tuturor popoarelor continentului
La 25 mai. forțele progresiste, po

poarele lumii marchează Ziua eli
berării Africii. Această zi evocă pri
ma conferință la nivel inalt a țâ- 
rlor independente de pe continent, 
cind. acum 11 ani, s-a hotărit crea
rea Organizației Unității Africane, 
dindu-se astfel expresie năzuințe
lor popoarelor continentului spre 
întărirea solidarității lor in lupta 
pentru apărarea libertății și suvera
nității, consolidarea independenței 
naționale, dezvoltare economică și 
progres social, pentru lichidarea ori
cărei forme de colonialism ’ ” *
minare rasială.

Această 
începutul 
tale cu 
lismului, 
pendență

și discri-
totodată 
solidari- 
colonia- 

, inde-

dată marchează ’ 
sâptăminii de s 
lupta împotriva i 
pentru libertate,

____ _ și egalitate in drepturi a 
popoarelor din sudul Africii, Gui
neea-Bissau și Insulele Capului Ver
de — acțiune politică de seamă re
comandată de cea de-a XXVII-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., la Inițiativa a 40 de state, 
intre care și ‘România.

Ambele manifestări se înscriu pe 
linia imperativului major al lichi
dării definitive a colonialismului in 
Africa'. Profundele transformări re
voluționare petrecute in lumea con
temporană, ca urmare a schimbări
lor petrecute în raportul mondial 
de forțe, creșterea fără prece
dent a mișcării de eliberare na
țională au avut ca rezultat pră
bușirea imperiilor coloniale și a- 
pariția pe ruinele acestora a zeci 
și zeci de state independente. Numai 
in Africa numărul acestora este de 
42. Tinerele state africane joacă un 
rol tot mai important pe arena mon
dială. aducindu-și contribuția la 
promovarea cauzei libertății popoa
relor. destinderii și colaborării, de
zarmării. consolidării păcii.

Noile state independente se află 
angajate intr-un amplu efort pentru 
lichidarea stării de înapoiere moște
nită de la colonialism, pentru făuri
rea unei noi vieți, pentru depășirea 
stadiului de subdezvoltare și înain
tarea lor pe calea progresului.

Anul acesta, „Ziua eliberării 
Africii" este marcată in con
diții deosebite datorită importan
telor evenimente politice inter
venite in Portugalia, eliminării 
de pe scena politică a cercurilor 
care s-au făcut vinovate de declan
șarea și ducerea singerosului război 
colonial din Africa. După cum 6e 
|tie, coloniile portugheze reprezen
tau ultimele rămășițe ale marilor 
imperii ce-și împărțiseră intre ele 
continentul Africii.

în ce le privește, noile autorități 
portugheze și-au exprimat încă de 
la început dorința de a se ; “
pat războiului colonial. Zilele 
cute a intervenit acordul 
Portugalia și Guineea-Bissau pentru 
Începerea de tratative directe in ve
derea soluționării, pe cale politică, 
a conflictului. S-a anunțat, de ase
menea, că noul 
are intenția de a 
și in legătură cu 
pendenței Angolei

pune ca- 
tre- 

dintre

guvern portughez 
purta negocieri 
problema inde- 

și Mozambi-

★

Vineri după-amiază. In Capitală a 
avut loc o conferință prilejuită de 
„Ziua eliberării Africii" și împlinirea 
b 11 ani de la crearea Organizației 
Unității Africane. Manifestarea a fost 
organizată de Liga română de priete
nie cu popoarele din Asia și Africa 
și Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai u- 
nor organizații centrale, oameni de 
cultură și artă, un numeros public. 
Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București.

în cuvintul rostit cu această oca
zie. Stanciu Stoian. secretar general 
al Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, a subli
niat solidaritatea militantă a poporu
lui român cu lupta popoarelor din 
Africa pentru dezvoltare și progres, 
sprijinul politic, diplomatic, moral șl 
material acordat de țara noastră miș
cărilor de eliberare de pe acest con
tinent.

Vizita președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în țări ale Africii — a 
relevat vorbitorul — se încadrează 
In sfera largă a acțiunilor întreprin
se de partidul și guvernul țării noas
tre in direcția promovării Înțelegerii 
li cooperării internaționale, a Întă
ririi tuturor forțelor revoluționare $1 
progresiste, a întregului front antiim- 
perialist Poporul român nutrește 
convingerea că interesele păcii și

săcului. Aceste evoluții vin 
confirme incă o dată că nici o for
ță nu poate infringe lupta popoare
lor pentru libertate și neatirnare, 
pentru afirmarea ființei lor naționa
le. Evident că încetarea războaielor 
coloniale va avea o influență puter
nică asupra evoluției întregii situa
ții din Africa australă, in direcția- 
abolirii politicii rasiste, lichidării 
oricăror forme de dominație și asu
prire a popoarelor africane.

Animată de profunde sentimente 
internaționaliste, România socialis
tă și-a manifestat permanent soli
daritatea activă, a acordat și acordă 
mișcărilor de eliberare națională 
din Africa un sprijin multila
teral, pronunțindu-se ferm pentru 
încetarea războaielor coloniale, pen
tru dreptul imprescriptibil al po
poarelor aflate sub dominația 
străină de a se dezvolta de sine 
stătător, in conformitate cu aspira
țiile lor naționale. Așa cum este 
știut. România socialistă a fost pri
ma țară în afara continentului afri
can care a recunoscut noul stat in
dependent, Republica Guineea-Bis
sau. In același sens se înscriu nu
meroasele contacte, la nivel inalt și 
la alte niveluri, cu liderii mișcării 
de eliberare din Angola și Mozam
bic. Semnarea unor documente 
oficiale cu reprezentanții mișcă
rilor de eliberare a consfințit 
pentru prima dată recunoașterea 
pe plan internațional a aces
tora. In același timp, țara noastră 
a manifestat o preocupare constan
tă pentru dezvoltarea legăturilor cu 
tinerele state independente.

O ilustrare strălucită a bunelor 
relații de prietenie și colaborare ro- 
mâno-africane au constituit-o vizite
le secretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in Africa. înscri- 
indu-se in cadrul larg al activității 
multilaterale desfășurate de partidul 
și statul nostru in direcția promovă
rii înțelegerii și cooperării interna
ționale. a întăririi unității de acțiune 
a frontului antiimperialist. aceste 
vizite s-au inscris ca evenimente de 
importanță majoră, o expresie eloc
ventă a solidarității poporului ro
mân cu popoarele africane care au 
scuturat jugul colonialist, cu mișcă
rile de eliberare națională, o mani
festare grăitoare a dorinței comune 
de a dezvolta și mai mult relațiile 
reciproce. Această dorință și-a găsit 
expresie în realizarea numeroaselor 
acorduri și înțelegeri de colaborare 
și cooperare pe baze reciproc avan
tajoase. In temeiul acestor acor
duri, țara noastră participă la con
strucția unor importante obiective 
economice in multe țâri din Africa.

Cu prilejul sărbătorii de astăzi, po- 
’porul român urează popoarelor afri
cane noi succese in lupta pentru de
plina eliberare a continentului, pe 
calea consolidării independenței, 
pentru făurirea unei noi vieți, libe
re și independente, de pace și pros
peritate.

Augustin BUMBAC
*

securității internaționale vor deter
mina popoarele să-și unească efor
turile și să întreprindă acțiuni ho- 
tărîte pentru a se pune definitiv ca
păt dominației coloniale, a se lichi
da orice formă de oprimare colonia
listă și rasistă.

La rîndul său, Sayed Abbas Che- 
did. directorul Centrului de infor- 

- mare al O.N.U. la București, a ară
tat preocupările existente in întrea
ga lume pentru înlăturarea domina
ției coloniale, amintind că rezoluți
ile Națiunilor Unite oferă temei si
gur pentru reglementarea conflicte
lor din Africa. Vorbitorul a subli
niat, de asemenea, că un sprijin 
neobosit pentru lupta de indepen
dență națională din întreaga lume 
l-a adus și poporul român. Președin
tele României, Nicolae Ceaușescu, 
a evidențiat faptul că recunoașterea 
aspirațiilor legitime ale popoarelor 
din Angola, Mozambic, Guineea-Bis- 
sau reprezintă nu numai o necesi
tate istorică a dezvoltării acestor 
popoare, ci și o acțiune în deplin 
acord cu Interesele națiunii portu
gheze, crearea 
ind de natură 
și securității 
ga lume.

in

unor relații noi fi- 
a servi cauza păcii 
Europa și in întrea-

★
prilej, la clubul „Me-Cu același

talul" din Cluj a avut loc o confe
rință, la care a vorbit prof. univ. dr. 
Trofin Hăgan, de la Universitatea 
..Babeș-Bolyai".

Conducători ai P. C. Chinez 
au primit delegația U. T. C.
PEKIN 24 (Corespondentă de la 

I. Tecuță). -- Delegația Uniunii 
Tineretului Comunist, condusă de 
Ion Traian Ștcfănescu, prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului, a fost 
primită de Ie Cien-in. vicepreședin
te al C.C. al P.C. Chinez, Ci Den- 
kuei, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, și Ken Biao, 
membru al C.C. al P.C. Chinez, șe
ful Secției pentru relații externe a 
C.C. al P.C. Chinez.

In cursul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej, șeful delegației 
U.T.C. a transmis, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și a celorlalți condu
cători români un mesaj de salut și 
urări de sănătate președintelui C.C. 
al P.C. Chinez, tovarășul Mao Tze- 
dun, premierului Consiliului de Stat. 
Ciu En-lai. și celorlalți conducători 
de partid și de stat chinezi. La rin- 
dul său, vicepreședintele Ie Cien-in 
a transmis, in numele său și al ce
lorlalți conducători chinezi, un cald 
salut și urări de succese în muncă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, ce
lorlalți conducători de partid și de 
stat români.

După întrevedere, gazdele au re
ținut delegația română la o masă 
tovărășească. A fost prezent N. Ga- 
vrilescu, ambasadorul României 
Pekin.

la

încheierea sesiunii
Consiliului F. D.I.F.

VARȘOVIA 24 (Corespondență de 
la Gh. Ciobanu). — La Varșovia s-au 
încheiat lucrările celei de-a XlX'-a 
sesiuni a Consiliului Federației De
mocrate Internaționale a Femeilor, 
la care au participat reprezentante 
ale unui număr de 110 organizații 
de femei din 97 de țări. Consiliul 
National al Femeilor din Republica 
Socialistă România a fost reprezen
tat de o delegație condusă -de to
varășa Lina Ciobanu. 
consiliului.

în cadrul lucrărilor au 
tate declarațiile privind __ _
pentru Anul internațional al femeii, 
proclamat de O.N.U. pentru anul 
1975. precum și un document asu
pra Congresului mondial al femeii, 
care urmează să aibă loc anul aces
ta la Berlin. Au fost adoptate, de 
asemenea, și alte documente.

Cu prilejul încheierii lucrărilor se
siunii. Piotr Jaroszewicz, președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Polone, a oferit o 
recepție.

președinta

fost adop- 
pregătirile

LONDRA 24 (Agerpres). — Minis
trul afacerilor externe al Portugaliei, 
Mario Soares, a soslț vineri la Lon
dra. unde urmează să înceapă sim- 
bălă convorbiri cu o delegație a Par
tidului African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele Capului 
Verde (P.A.I.G.C.), condusă de se
cretarul general al P.A.I.G.C., Aris
tides Pereira, consacrate stabilirii 
modalităților de încetare a focului. 
Intr-o declarație, Soares a calificat 
ca foarte importante aceste convor
biri, exprimindu-șl părerea că ele ar 
putea duce la publicarea unei decla
rații dc încetare a focului. „Sintem 
pc punctul de a pune in mișcare 
procesul dc decolonizare și de a lim
pezi situația in Africa**, a declarat 
Soares.

★
O carie intitulată „25 Aprilie" și 

realizată de un grup de ziariști por
tughezi, a apărut in Portugalia. Con
sacrată evenimentelor de la 25 apri
lie, cind junta de salvare națională 
a răsturnat vechiul regim dictatorial, 
lucrarea conține principalele docu
mente referitoare la istoria Mișcării 
forțelor armate.

Problemele populației reclamă intensificarea
cooperării internaționale

Intervenția reprezentantului român în Comisia econo 
mică a O.N.U. pentru Asia occidentală

DAMASC 24. (De la coresponden
tul nostru C. Ionescu). — In cadrul 
lucrărilor Comisiei economice a 
O.N.U. pentru Asia occidentală, des
fășurate in capitala siriană1, la care 
România a participat in calitate de 
observator, a luat cuvintul Emilian 
Manciur, ambasadorul țării noastre 
la Damasc.

Evocind relațiile strinse de cola
borare dintre România și țările ara
be. care au cunoscut o nouă dezvol
tare Drin vizita președintelui Româ
niei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
in unele din aceste state, am
basadorul român s-a referit aooi 
la o serie de probleme privind 
Conferința mondială a populației 
ce va avea loc in luna august, 
la București. El a subliniat că 
România consideră că problema 
esențială a lumii contemporane o 
constituie’ dezvoltarea economică și 
socială, progresul continuu al tutu
ror țărilor. îndeosebi al celor in curs 
de dezvoltare, prin valorificarea re
surselor naturale și prin utilizarea 
tuturor factorilor dezvoltării, intre 
care pe primul plan se află omul. 
Problemele populației, ca și celelalte

componente ale dezvoltării, reclamă 
o intensificare a cooperării intre 
state, pe baza principiilor noi. de 
colaborare in spiritul respectării in
dependenței și suveranității, egalită
ții in drepturi. neamestecului în 
treburile interne, avantajului reci
proc.

CONTRACT 
DE COLABORARE 
ROMÂNO-SIRIANĂ

DAMASC 24 (Agerpres). — 
în capitala siriană s-a semnat 
un contract privind participarea 
României la dezvoltarea pro
ducției de fosfați din Siria. Do
cumentul, semnat intre 
prinderea română „Geomin* 
compania siriană 
prevede că partea română 
executa lucrările geologice, 
elabora ........ / . ‘____
necesare și va livra instalațiile 
pentru realizarea obiectivelor 
respective.

intre- 
și 

„Gecopham“, 
va 

....................va 
studiile și proiectele

WASHINGTON

în alegerile din Australia
CANBERRA 24 (Agerpres). — Ale

gerile generale din Australia s-au 
încheiat cu ‘succesul Partidului la
burist (de guvemămint), care a obți
nut majoritatea in ambele camere 
ale parlamentului. Actualul scru
tin s-a desfășurat înainte de termen, 
datorită refuzului partidelor din 
opoziție de a aproba două proiecte 
de lege.

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT
Cu prilejul Zilei învăță- 

mîntului bulgar, 3 «“a 
slav și a presei bulgare (24 mai). în 
prezenta lui Todor Jivkov, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat, și a 
altor conducători de partid și de 
stat, la Sofia a avut loc o demonstra
ție a elevilor și studenților. Ma
nifestații sărbătorești au avut loc și 
in alte orașe ale țării.

Convorbiri iugoslavo- 
irtiniSnS. La Belgrad au început 
convorbirile 
președintele ________ ___
Federal al R. S. F. Iugoslavia, 
Amir Abbas ” . ' . .
nistru al Iranului, în cursul cărora 
sint examinate probleme privind 
dezvoltarea relațiilor bilaterale, pre
cum și aspecte ale evoluției situa
ției internaționale.

dintre Gemal Biedici, . 
Consiliului Executiv 

’ „ ’ . și
Hoveyda, primul mi-

Jn cadrul manifestărilor care 
au loc in Olanda in legătură cu 
apropiata aniversare a 30 de ani 
de la eliberarea României de 
sub dominația fascistă, in sălile 
galeriei de artă „Pulchri-Stu- 
dio“ din Haga s-a deschis ex
poziția de gravură și pictură pe 
sticlă a artiștilor plastici Eugen 
Popa și Gina Hagiu. La verni
saj au participat reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne. ai Ministerului Culturii 
și Educației, ziariști și artiști 
plastici, un numeros public. A 
fost prezent Mthail Bujor-Sion, 
ambasadorul României in O- 
landa.

„Embargoul petrolier 
stituit asupra Olandei și Danemar
cei trebuie ridicat**, a declarat mi
nistrul algerian de externe. Abde
laziz Bouteflika. „Există contradicții 
fundamentale in ceea ce privește 
aplicarea acestui embargo — a 
spus el — și dacă dorim in mod 
serios să dialogăm cu țările Euro
pei occidentale este necesar să de
pășim aceste contradicții1*.

Purtătorul de cuvînt al 
M.fl.E. al R. D. Vietnam “ 
dat publicității o declarație in care 
cere Statelor Unite să renunțe la 
planurile de a construi o fabrică 
de muniții pentru administrația 
saigoneză.

La Berlin, Kurt Nier* minis_ 
tru adjunct al afacerilor externe al 
R.D. Germane, și Gunter Gaus, 
secretar de stat la Cancelaria fede
rală a R. F. Germania, au avut, la 
23 mai, o convorbire in probleme de 
interes comun.

A fost semnat acordul 
privind constituirea noului guvern 
israelian pe baza unei coaliții intre 
Frontul Unit al partidelor Mapai 
și Mapam. liberalii ‘ independenți și 
Mișcarea pentru drepturile civile, 
condusă dc Shulamit Aloni. Cele trei 
grupări politice vor dispune in 
Knesset (parlament) de o majorita
te de un singur vot.

„Negocierile între cele 
două comunități din insulă 
sint singura cale pentru reglemen
tarea problemei cipriote" — a de
clarat Osorio Taffal, reprezentantul 
special al secretarului general al 
O.N.U. in Cipru, comentind relua
rea, la 4 iunie, a convorbirilor in- 
tercipriote.

La Lusaka S‘3U dostâ5urat 
convorbiri intre președintele Zam- 
biei. Kenneth Kauntja. președintele 
Tanzaniei, Julius Nyerere, primul 
ministru al Swazilandului, Makho- 
sini Dlamini, și președintele Fron
tului de Eliberare din Mozambic, 
Samora Machel, în cursul cărora 
au fost abordate probleme referi
toare la evoluția luptei de elibe
rare de pe continentul african.

Ministrul de externe al 
Japoniei, Masay°sM Ohira' ?i'a 
Încheiat vizita jn Statele Unite. S-a 
ajuns la un acord privind coopera
rea in domeniul energiei, exoerții 
japonezi și americani urmînd să se 
intilnească pentru a elabora un 
plan de colaborare privind utiliza
rea enereiei solare, a resurselor 
geotermale șl gazeificarea cărbu
nelui.

Premierul demisionnr cl 
Tailandei, Sanya Thammasak- 
a anunțat că acceptă să formeze un 

’ nou guvern interimar.
Investițiile de capital 

nipon în străinătate ou ,0,a- 
Uzat la 31 martie aproape 
liarde dolari, 
după S.U.A. și Marea 
treilea mare 
occidentală.

WASHINGTON 
Luind cuvintul in 
rințe de presă la ___„__ ,____
Ponomariov. conducătorul delegației 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. aflată 
în vizită in S.U.A., a relevat că 
Uniunea Sovietică se pronunță pen
tru unirea' eforturilor celor două țări 
in vederea preintimpinării războiului 
și realizării unei păci trainice și 
drepte. Pacea nu poate fi realizată 
pe baza „echilibrului fricii", funda
mentul ei trebuind să fie „echilibrul 
securității1*, a declarat el. Aceasta 
presupune, în primul rind, respecta
rea principiului neamestecului, ega
lității in drepturi și suveranității 
tuturor popoarelor, mari sau mici. 
Aceasta presupune soluționarea tu
turor problemelor litigioase pe calea 
tratativelor. „Sintem împotriva ori
cărui condominium al supraputerilor, 
a declarat Ponomariov. Viitorul pla
netei este o problemă a tuturor po
poarelor. fără excepție, și el poate 
fi asigurat numai prin eforturile lor 
comune".

24 (Agerpres). — 
cadrul unei confe- 
Washington, Boris

P. C. din Ecuador 
sprijină politica 

petrolieră a guvernului
QUITO 24 (Agerpres). — Partidul 

Comunist din Ecuador și-a reafirmat, 
intr-o declarație publică, sprijinul 
pentru politica petrolieră a guvernu
lui președintelui Guillermo Rodri- 
guez Lara. Declarația, dată publici
tății la inchei’erea lucrărilor confe
rinței organizației „Asistența recipro
că petrolieră de stat latino-america- 
nă“ (A.R.P.E.L.), subliniază că aceas
tă reuniune a constituit o reafirmare 
a hotăririi Americii Latine de a-și 
concretiza eforturile întreprinse in 
direcția depășirii subdezvoltării și 
dependenței economice, pentru apă
rarea resurselor naturale de care 
dispun țările de pe continent.

10 mi-
Japonia devenind, 

Britanie, al 
investitor din lumea

GENEVA 24 (Agerpres). — La Pa
latul Națiunilor din Geneva au luat 
sfirșit lucrările celei de-a 27-a A- 
dunări anuale a Organizației Mon
diale a Sănătății (O.M.S.). Au luat 
parte delegații ale celor 139 de sta
te membre. România a fost repre
zentată de o delegație condusă de 
ambasadorul Constantin Ene.

Au fost dezbătute probleme pri
vind starea sănătății in lume, pre
cum și alte chestiuni referitoare la 
activitatea O.M.S. Adunarea a a- 
dontal o rezoluție, la care România 
a fost coautoare, prin care Republi
ca Guineea-Bissau a fost admisă in 
calitate de membru cu drepturi de
pline al O.M.S. De asemenea, a fost 
adoptată o rezoluție, propusă de un 
grup de state, între care și Româ
nia. prin care Namibia a fost ad
misă ca membru asociat al O.M.S.

BUENOS AIRES
Cea de-a 164-a aniversare a sărbătorii naționale a Republicii Argen

tina îmi oferă plăcutul prilej să adresez Excelenței Voastre și poporului 
argentinean prieten, în numele Consiliului de Stat, al guvernului și 
poporului român, precum și al meu personal, cele mal calde felicitări, 
sincere urări de noi și importante succese în nobila misiune de edificare a 
unei societăți care să răspundă pe deplin idealurilor și intereselor fun
damentale ale națiunii argentinenc.

Constatăm cu vie satisfacție că relațiile tradiționale de prietenie dintre 
România și Argentina se dezvoltă continuu, favorizate de afinitățile de 
limbă și cultură ale celor două popoare, de dorința lor comună de apro
piere, cunoaștere și cooperare pe multiple planuri.

Păstrez cele mai frumoase amintiri despre vizita efectuată In fru
moasa dumneavoastră țară, despre convorbirile cordiale, sincere șl 
fructuoase pe care le-am avut cu Excelența Voastră și îmi exprim încă o 
dată convingerea că documentele încheiate cu acest prilej vor contribui 
la dezvoltarea bunelor relații de prietenie și colaborare dintre țările 
noastre, în interesul popoarelor român și argentinean, al cauzei păcii și 
cooperării internaționale.

Exprimînd sentimentele de caldă prietenie pe care poporul român le 
nutrește față de poporul argentinean prieten, reînnoiesc Excelenței 
Voastre asigurarea înaltei și distinsei mele considerațiuni.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

★ *

Ministrul afacerilor externe el 
Republicii Socialiste România. Geor
ge Macovescu, a adresat o telegramă 
de felicitare ministrului relațiilor

externe 
gentina, 
prilejul 
tei tărL

și cultelor al Republicii Az
Alberto Juan Vignes, cu 

sărbătorii naționale a aces-

Recepție oferită de ambasadorul Argentinei
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Argentinei, ambasadorul acestei 
țări la București, Juan fcarlos Mar
celino Beltramino, a oferit vineri 
după-amiază o recepție.

Au participat Emil Bodnaraș, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Ion Pățan, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, George Macovescu,

afacerilor externe, și alțl 
ai guvernului, reprezen- 
conducerii unor instituții 

oameni de cultură și artă,

ministrul 
membri 
tanți ai 
centrale, 
ziariști.

Erau prezențl șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)

la Buenos Aires 
in colțurile cele 
îndepărtate ale 
pretutindeni se

De 
pină 
mai 
țării, 
etalează acel evantai 
larg deschis al poten
țialului economic și u- 
man. puternic angajat 
pe făgașul progresu
lui general al Argen
tinei. Marea majorita
te a argentinenilor au 
dovedit o consecventă 
hotărire față de tra
ducerea în viață a i- 
deilor dezvoltării na
ționale prin valorifi
carea resurselor in 
interesul poporului. Se 
poate astfel aprecia 
că îndeplinirea man
datului popular al 
președintelui Juan 
Domingo Peron de
termină importante 
transformări pozitive 
in structurile econo
mice și sociale.

Pornind de la o a- 
naliză a realităților 
specifice ale țării, de 
la necesitățile echi
tății sau justiției so
ciale (de aici și de
numirea de „justiția- 
list" pe care o are 
principala forță poli
tică), guvernul Argen
tinean a întreprins un 
program amplu de re
construcție și dezvol
tare. Chiar in aceste 
luni se pun temeliile 
planului trienal al Ar
gentinei (1974—1977) pe 
care președintele Pe
ron l-a caracterizat ca

general deun „plan „ 
guvernare". în scopul 
dinamizării dezvoltării 
economiei, planul pre
vede înființarea unui 
milion de noi locuri 
dc muncă, atingerea 
unui nivel superior al 
producției naționale, 
creșterea cu 34 la sută 
a consumului oameni
lor muncii, investițiile 
in domeniile social- —gă_ 

ur- 
pa- 
de-

cultural-educație. 
nătate, locuințe 
mind a fi de. 
tru ori mai mari 
cit in 1973 ; valoarea 
exporturilor se «va du
bla, energia produsă la 
sfirșitul trienalului va 
fi cu 57 la sută mai 
mare decit in 1973. Nu
mai pentru provincia 
Corrientes există pro
iecte — a căror reali
zare va începe lunile 
acestea — pentru in
stalarea a 37 de uni
tăți industriale. Conso

lidarea independenței 
economice, obiectiv 
central a cărui înfăp
tuire se urmărește atit 
în sfera investițiilor și 
finanțării, cit și în cea 
a relațiilor comerciale 
cu alte state, se află 
într-o strînsă legătură' 
cu afirmarea puterni
că și deplină a suve
ranității politice a 
Argentinei.

Poporul român ur
mărește cu profundă 
simpatie și prietenie e- 
(orturile Argentinei pe

calea progresului eco
nomic și social și iși 
exprimă satisfacția 
față de cbrsul ascen
dent al relațiilor din
tre cele..............
popoare 
tradiții 
afinități 
cultură, 
strălucit 
cestor relații, recenta 
vizită făcută in Ar
gentina de președinte
le Nicolae Ceaușescu a 
dat un nou și puter
nic impuls prieteniei 
și colaborării româno- 
argentinene. Caldele 
sentimente de stimă 
și prietenie manifes
tate de populația ar- 
gentineană, convorbi
rile rodnice dintre cei 
doi președinți, docu
mentele oficiale sem
nate la Buenos Aires 
— și in primul 
rind Tratatul de prie
tenie și cooperare in
tre România și Argen
tina — reliefează re
zultatele bogate 
acestui dialog la 
mai înalt nivel. . „ 
spectivele ample des
chise apropierii. înțe
legerii și colaborării 
multilaterale între cele 
două țări și popoare, 
conlucrării pe arena 
vieții internaționale in 
vederea edificării u- 
nei lumi mai bune și 
mai drepte.

două țări și 
legate prin 

istorice, prin 
de limbă și 

Eveniment 
în istoria a-

ale 
cel 

per-

Eugen POP

A-»

D E P R EȚ U T I N D E N I j
J CEA MAI MARE 

HARTĂ IN RELIEF DIN 
LUME există in Guatemala. 
Construită din beton de către 
inginerul Francisco Vella in 
anul 1905, ea ocupă o suprafață 
de 25 000 mp, redind in cele 
mai mici amănunte relieful ță
rii. Pe măsură ce survin schim
bări de ordin geografic, acestea 
sint marcate cu grijă pe gigan
tica hartă.

versarea golfului Malakka. El 
urmează să străbată inotind o 
distantă de 50 km, propunin- 
du-și să realizeze aceasta in 
20 de ore. Startul va fi dat in 
insula Rupat (Indonezia), finișul 
fiind la Port-Dickson (Malaye- 
zia). în timpul temerarei curse, 
Nakajima va fi insoțit de un 
cutter, intrucit urmează să stră-' 
bată o zonă in care mișună 
rechinii.

• CONTRABANDĂ CU 
SINGE. Asociația donatorilor 
de singe din Brazilia a făcut 
cunoscut că intre cele două e-v 
misfere ale continentului ame
rican se practică un adevărat 
business clandestin cu singe 
omenesc. Anual, din țările A- 
mericii Latine sint „exportate" 
prin contrabandă circa 2 mili
oane litri* de singe omenesc. 
Afaceriștii de tot soiul introduc 
in mod ilegal plasma sanguină 
în S.U.A., numeroși latino-ame- 
ricani acceptind din cauza să
răciei să „vindă" 
o parte din singele 
țuri derizorii.

• PREMIILE FESTIVA
LULUI DE LA CANNES. 
Marele premiu „Palme d’Or" al 
Festivalului internațional al fil
mului de. la Cannes a revenit 
peliculei americane „The Con
versation". realizată de Francis 
Ford Coppola (autorul filmului 
„Nașul1*). Mărie Jose Nat și 
Jack Nicholson au primit dis
tincțiile pentru interpretare.

trafi cam ti lor 
lor, la pre-?

„REGELE
Duke Ellington

• A MURIT 
JAZULUI".
a încetat din viață ieri dimi
neață la o clinică din New 
York, unde fusese internat în 
urmă cu o lună, datorită unor 
tulburări respiratorii. „Regele 
jazului" era in virstă de 75 de 
ani.

Cunos-• TEMERITATE.
cuiul înotător japonez Nakaji
ma, in virstă de 28 de ani. care 
a traversat Canalul Minecii, in 
1970, și apoi istmul dintre India 
și Sri Lanka, a hotărit să În
cerce o nouă performantă : tra-

• A PESCUIT... UN 
SAT! Mare surpriză pentru 
persoana ce pescuia pe micul 
lac din Mezzaho, de lingă Bol- 
sena, 100 kilometri nord de 
Roma : la capătul undiței sale 
atirna... un vas de ceramică I 
Cercetările ulterioare au dus la 
descoperirea pe fundul lacului 
a unei așezări lacustre datînd 
din perioada bronzului, spre 
sfirșitul mileniului doi î.e.n. Pe 
lingă cele citeva obiecte de 
bronz au fost găsite circa 50 
vase de ceramică. Locuitorii 
satului se apreciază a fi 
aparținut triburilor italice 

origine indo-europeană, 
acea peri- 

din zonele centrale și

de
care imigrau în 
oadă 
estice ale Europei spre Italia. 
După părerea arheologilor, așe
zarea marchează trecerea de la 
modul de viață al păstoritului 
nomad spre cel cu specific agri
col, stabil.
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