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/wfr-o atmosferă de vibrant patriotism, intr-o deplină 

și indestructibilă unitate a poporului in jurul partidului

ieri si-a încheiat lucrările
■a.

Dînd expresie voinței întregii națiuni, 
înaltei stime și prețuiri a întregului popor

CONGRESUL L-A REALES IN UNANIMITATE
PE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
PREȘEDINTE AL FRONTULUI DEMOCRAȚIE Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

Lucrările Congresului Frontu
lui. Democrației și Unității So
cialiste au culminat cu re
alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, in funcția de pre
ședinte al acestui forum al in- 
tregii noastre națiuni.

Luind cuvintul in'ultima șe
dință a congresului, tovarășul 
Ștefan Voitcc a spus :

..Exprimind dorința fierbinte a 
tuturor delegaților participanți 
la cel de-al 11-lea Congres al 
Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste, dină expresie 
profundei stime și prețuiri, pe 
care întregul nostru popor le 
poartă conducătorului partidului 
și statului nostru, care manifestă 
o neobosită grijă pentru dez
voltarea economică și socială a 
țârii, pentru creșterea neîntre
ruptă a forțelor de producție și 
perfecționarea relațiilor sociale, 
pentru continua adincire a de
mocrației socialiste. pentru 
participarea reală, eficientă a 
maselor la conducerea societății } 
noastre socialiste, inii revine \ 
deosebita onoare de a propune 
ca președinte al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste pe \ 

i secretarul general al Partidului 
\ Comunist Roman, președintele !

•Republicii Socialiste România, 
'tovarășul Nicolae Ceaușescu", 

Moment de istorie națională 1 
Moment desprins parcă dih ga- ! 
leria duratelor glorioase ale pa- j 
triei. Ceea ce este firesc, ceea • 
ce e in ordinea firii, ceea, ce e in 
natura lucrurilor se petrece | 
acum, in Sala Palatului Repu
blicii Socialiste România : Eroul ] 
Poporului, secretarul general al 
Partidului, președintele Romă- j 
niei, autorul vizionar și neobo
sit, lucid și inspirat, al Demo- I 
crației socialiste și al Unității j 
noastre naționale. tovarășul ! 
Nicolae Ceaușescu. este ales prin 
votul unanim al celor prezenți, 
prin ovații, aplauze și urate Pre
ședinte al. Frontului Democrației 
și Unității Socialiste.

Bărbatul politic care a arătat 
fără ostenire întregii noastre, so
cietăți modelul spiritului său li
ber. teafăr și demn. bărbatul 
politic care a înțeles înaintea 
tuturor marea, necesitate, in îm
prejurările istorice date, 'a uni
tății naționale și a democrației, 
bărbatul politic care militează 
cu înalt. spirit revoluționar pen
tru progresul și propășirea pa- ! 
triei. Simbolul Democrației și i 
Unității Socialiste este ales, in 
fruntea Forumului Național al 
Democrației și Unității Socia
liste.

Privind Sala Palatului, cerce- I 
tind chipurile celor prezenți. re- ■ 
prezentanți ai întregului popor, I 
ai paționalităților conlocuitoare, 
in talazul dezlănțuit al aplauze
lor și ovațiilor lor. este domi
nant sentimentul că. prin acești 
oameni, exponenți ai tuturor ce
tățenilor români, vorbește, se 
manifestă, iși exprimă vrerea în
săși Unitatea. Națională, se ex
primă clar și convingător Demo
crația Socialistă.

Coincidență, de asemenea, is
torică — Congresul al ll-lea al 
Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste a avut, loc intr-un 
ianuarie menit parcă să fie pen
tru noi. românii, nu numai, pri
ma lună a fiecărui an. ci și luna 
in care calendarul evenimente
lor memorabile reține trei mari 
momente ale unității, ale unirii 
in cuget și simțiri : 24 ianuarie. 
Ziua Unirii 26 ianuarie, ziua 
de naștere a autorului Unirii 
noastre de azi ! 17—18 ianuarie, 
pilele de desfășurare a marelui 
Forum al Democrației și Unită
ții Socialiste.

Înaltă și rodnică este zodia 
unității și democrației noastre ! '

Adrian PAUNESCU

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși și prieteni,
încheiem lucrările Congresului 

al ll-lea al Frontului Derribcrației 
și Unității Socialiste cu rezultate 
deosebite, într-o deplină unanimi
tate și cu hotărîrea neabătută de 
a înfăptui hotărîrile Congresului 
al XII-lea al partidului, Programul 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de înain
tare a României spre comunism. 
(Aplauze puternice).

în cursul discuțiilor — la care 
au luat parte un număr mare de 
participanți la congres —■ au fost 
dezbătute pe larg problemele de 
pe ordinea de zi. Au fost formulate 
multe propuneri și anumite critici. 
Desigur, nu se poate spune că a fost 
prea multă autocritică, dar sper că 
la congresul următor toți vor în
țelege mai bine că democrația pre
supune și critică, și autocritică, și 
atitudine fermă împotriva a ceea 
ce e negativ, a tot ceea ce e vechi, 
și promovarea cu curaj a noului — 
pentru, că numai așa vom fi revo
luționari, vom asigura, mersul ferm 
înainte al patriei noastre. (Aplauze 
și urale îndelungate).

Lucrările congresului s-au ca
racterizat prin înalta responsabili

tate a tuturor participanților față 
de cauza socialismului, de intere
sele generale ale poporului nostru, 
ale întăririi independenței și' suve
ranității patriei, față de cauza des
tinderii și păcii. (Aplauze puter
nice).

într-o deplină unanimitate au 
fost adoptate directivele și progra- 
mele-directivă cu privire la dez
voltarea viitoare a României. Aces
te documente prefigurează în mod 
minunat noua etapă de dezvoltare 
a patriei noastire, depășirea' stadiu
lui de țară în curs de dezvoltare 
in perioada următoare și trecerea 
României în stadiul de țară mediu 
dezvoltată — ceea ce presupune 
dezvoltarea și mai puternică a ba
zei tehnico-materiale, ridicarea 
continuă a bunăstării materiale și 
spirituale a poporului, perfecționa
rea relațiilor sociale, lărgirea con
tinuă a democrației socialiste, a 
participării active și conștiente a 
maselor populare, a tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate, a întregului popor, la 
conducerea societății, la făurirea 
propriului viitor, liber și fericit. 
(Aplauze și urale îndelungate).

Aș dori ca și acum, la încheie
rea. lucrărilor congresului, să re

marc înalta competență cu care au 
fost dezbătute problemele înscrise 
pe ordinea de zi. Au luat cuvântul 
muncitori, țărani, intelectuali, oa
meni ai muncii din toate domeniile 
de activitate — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
bărbați, femei. Dealtfel, trebuie să 
menționez că este congresul cu 
cea mai largă participare de pînă 
acum a femeilor, și sper să fie un 
moment de importanță istorică 
pentru viitor. (Aplauze puternice).

Toți participanții au înfățișat pe 
larg munca lor și, totodată, preocu
pările pentru perfecționarea con
tinuă a activității în toate dome
niile, pentru îndeplinirea planului 
cincinal actual și pregătirea temei
nică pentru noul cincinal. Dacă ar 
trebui să facem o apreciere asupra 
acestorjdiscuții ar fi greu să spu
nem că ele se deosebesc din punct 
de vedere al nivelului politic, teo
retic și ideologic, al competenței. 
Ele demonstrează creșterea uriașă 
a conștiinței socialiste a întregului 
nostru popor, faptul că și muncito
rii, și țăranii, și intelectualii stăpî- 
nesc pe deplin problemele actuale 
ale dezvoltării României, știu să 
judece cu răspundere și compe
tență — și aceasta constituie cheză
șia înfăptuirii hotărîrilor Congre-

sului al XII-lea al partidului, care 
au devenit și hotărîrile congresului 
nostru. (Aplauze puternice, pre
lungite).

întreaga desfășurare a congresu
lui' a demortștrat unitatea de ne
zdruncinat a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționa
litate, a Întregului popor, sub con
ducerea Partidului Comunist Ro
mân, forța politică conducătoare a 
societății noastre, care iși îndepli
nește misiunea istorică în strînsă 
unitate și împreună cu întregul 
popor, pentru că numai și numai 
pe această cale se poate asigura 
făurirea socialismului și comunis
mului. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Avem un program luminos, de 
mare, perspectivă privind făurirea 
socialismului și comunismului în 
România, ridicarea țării pe noi 
culmi de progres și civilizație. 
Acum hotărîtor este să trecem la 
realizarea în' viață a acestui pro
gram. Să trecem cu hotărîre la 
muncă în fiecare sector de activi
tate pentru că, după cum este bine' 
cunoscut, numai și numai munca 
constituie factorul determinant 
al progresului social, al viitorului 
patriei noastre, ca, dealtfel, facto
rul determinant al progresului so

cietății omenești în general. De 
aceea, vorbind de sarcinjle viitoare 
ale Frontului ..Democrației-și Uni
tății Socialiste, le-aș concretiza in
tr-o singură frază — și anume: tre
buie să trecem, fiecare in sectorul 
său de activitate, la înfăptuirea 
neabătută a hotărîrilor adoptate, 
să tăcem totul pentru a da viață 
programului de dezvoltare a pa
triei noastre! Aceasta va asigura 
ridicarea poporului nostru la o ci
vilizație nouă, superioară, comu
nistă, va asigura întărirea suvera
nității și independenței patriei, 
bunăstarea și fericirea întregii na
țiuni. (Aplauze puternice, urale. Se 
scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Deoarece sînt mai puțin de două 
luni pînă la alegerile pentru Marea 
Adunare Națională și consiliile 
populare, va trebui să trecem ne- 
întîrziat la pregătirea și desfășu
rarea temeinică a campaniei elec
torale. Să facem în așa 'fel îneît 
întreaga campanie electorală, alege
rile înseși să constituie o puterni
că manifestare a unității și voin
ței întregii noastre națiuni de a 
asigura înfăptuirea Programului 
partidului, de a asigura un loc 
demn poporului nostru, o viață ma
terială și spirituală tot mai înflo-

ritoare, pacea și colaborarea trai
nică cu toate popoarele lumii. (A- 
plauzc puternice, prelungite).

Trebuie să avem permanent în 
vedere că înfăptuirea programului 
de dezvoltare economică și socială 
a patriei se poate realiza cu succes 
numai în condițiile destinderii, co
laborării și păcii. De aceea} trebuia 
să acționăm cu toată fermitatea pa 
plan international pentru dezvolta
rea colaborării cu' țările socialiste, 
cu țările in curs de dezvoltare, cu 
celelalte state ale lumii, inclusiv cu 
statele capitaliste dezvoltate, pen
tru a asigura înfăptuirea dezidera
telor vitale ale popoarelor! de des
tindere și pace. Să acționăm 
neabătut, pentru respectarea de 
către toate statele, in relațiile 
internaționale, a principiilor de
plinei egalități in drepturi, ale 
independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în trebu
rile. interne sub orice formă, a re
nunțării la forță și la amenințarea 
cu forța, pentru respectarea drep
tului fiecărui popor, al fiecărei na
țiuni de a-și hotărî dezvoltarea în 
mod liber, așa cum dorește. 
(Aplauze puternice).

Acum, la încheierea lucrărilor
(Continuare in pag. a IlI-a)
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Vestea realegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către cel de-al 
IHea Congres al Frontului £)emocrație<i și Unității Socialiste, în înalta 
fiticție de președinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste a 
devenit cunoscută, prin intermediul radioului și televiziunii, în întreaga 
țaiță. Doar la puține ore după aflarea acestei importante știri, pe adresa 
Comitetului Central al partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu au 
feicețput să sosească nenumărate telegrame, scrisori, mesaje de felicitare 
șt utrări fierbinți, care dau glas sentimentelor de nețărmurită dragoste și 
psfcfund devotament față de conducătorul partidului și statului, de ade- 
zitVae deplină la hotărîrile acestui forum național, hotăriri deosebit de 
imf.'Sartante pentru afirmarea tot mai puternică o Frontului Democrației, 
și Unității Socialiste în cadrul sistemului nostru democratic, in viața social- 
politAcă a țării.

Consiliul municipal București al 
Frontului!' Democrației și Unității So
cialiste ar.tită, între altele, în telegra
ma trimisă : „Exprimînd sentimente
le de legiUimă și vibrantă mindrie 
patriotică, de nețărmurită bucurie și 
profunda satisfacție ale cetățenilor 
Capitalei, vâ\ adresăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cele mai cal'cte și respectuoase felici
tări cu orazila realegerii dumneavoas
tră în înalta funcție de președinte al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, Cu accfcst prilej fericit îngă- 
duiți-ne să vă -.transmitem, din toată 
inima, cefe mai alese urări de viață 
lungă, sănătate și putere de muncă, 
pentru a conducte mai departe, cu 
aceeași ințelepcitune, fermitate și 
energie creatoare, poporul român ne 
drumul înaintării șale, libere și vigu
roase. spre culmile progresului și ci
vilizației comuniste..

Unanimitatea' șî entuziasmul cu 
care marele forurix al democrației și 
unității întregii națiuni a hotărît să 
fiți reînvestit în fruntea celui mai 
larg și reprezentativ organism politic 
din societatea noastră reprezintă încă 
o strălucită expresie a coeziunii și 
unității indisolubile .a popdrului în 
jurul partidului și al', dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, eminent conducător al 
partidului și statului.

Exprimîndu-ne1 deplina și unanima 
adeziune la politica internă si exter
nă a partidului și statului nostru, vă 
asigurăm că oamenii muncii, toți ce
tățenii Capitalei sint hotărî ți să ac
ționeze cu întreaga lor energie crea
toare pentru înfăptuirea neabătută a 
istoricelor hotăriri adoptate, de Con
gresul al XII-lea al partidului, care 
asigură înaintarea viguroasă a pa
triei pe drumul făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate și a 
comunismului in România".

„Măsurile de însemnătate excep
țională privind creșterea rolului și 
atribuțiilor Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, inițiate de dum
neavoastră, stimate tovarășe secretar 
general, măsuri ce pun în lumină 
preocuparea statornică pentru adîn- 
cirea continuă a democrației, pentru 
activizarea politică a milioanelor de 
cetățeni ai scumpei noastre patrii, au 
o semnificație evidentă pentru întă
rirea unității social-politice a po
porului. pentru înfăptuirea consec
ventă a politicii naționale profund 
democratice a partidului nostru — se 
arată în telegrama adresată de Con
siliul județean Dolj al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste. Prin 
constituirea organizațiilor proprii ale 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, în care s-au înscris, ca 
membri individuali, cetățeni ce nu 
fac parte din rindurile partidului 
nostru comunist, se lărgește sfera 
democratică de cuprindere a întregu
lui popor la conducerea vieții socia
le, se creează cadrul de atragere a 
maselor celor mai largi la înfăptuirea 
politicii interne și externe a parti
dului, fapt ce conferă noi dimensiuni 
democrației noastre socialiste.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în nu
mele celor peste 64 000 de membri 
al organizațiilor proprii ale Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, al 
tuturor doljenilor, că vom participa 
cu toate energiile, alături de întregul 
popor, la transpunerea în viață a im
portantelor hotăriri adoptate de cel 
de-al II-lea Congres ai Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, că 
vom munci cu abnegație și dăruire 
pentru înfăptuirea neabătută a mă
rețelor obiective stabilite de cel 
de-al XII-lea forum al comuniștilor 
români, contribuind cu forțe sporite 
la realizarea indicatorilor planului 
de dezvoltare economico-socială în 
profil teritorial, în scopul situării 
Doljului pe unul din locurile frun
tașe intre județele țării în marea 
întrecere socialistă".

„Oamenii muncii din județul Galați 
văd în Congresul al II-lea al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, eveniment deosebit în viața 
poporului nostru, în propunerile 
dumneavoastră de o inestimabilă va
loare teoretică și practică privind 
creșterea rolului Frontului Democra
ției și Unității Socialiste in viata so- 
cial-politică a țării și îmbunătățirea 
organizării sale expresia elocventă a 
largului democratism socialist, pro
movat cu consecvență revoluționară 
de partidul-nostru — se arată în tele
grama adresată de Consiliul jude
țean Galați al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste.

Unindu-și glasurile într-un puter
nic ecou al dragostei și stimei nemăr
ginite ce v-o poartă, toți oamenii 
muncii din județul nostru își expri
mă, din adîncul inimilor. imensa 
bucurie de a vă ști în fruntea Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, cel mai larg și reprezentativ 
organism politic al țării. Această op
țiune exprimă in modul cel mai con
vingător încrederea pe care noi. toți 
cetățenii României socialiste, o avem 
în dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, fiul cel 
mai devotat al poporului român, 
omul care simbolizează viitorul, cu
tezanța revoluționară, clarviziunea 
politică și științifică, umanismul so
cialist, trăsăturile cele mai nobile ale 
comunistului de omenie.

UrmindU-vă pilda strălucită, res- 
pectînd îndemnul înflăcărat dea face 
totul pentru înfăptuirea exemplară a 
politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, noi, gălățe- 
nii, ne angajăm, mult iubite și stima
te tovarășe secretar general, să nu 
precupețim nici un efort, să ne con- 
sacrăm întreaga noastră capacitate 
de muncă și creație pentru a realiza 
în mod excepțional sarcinile și an
gajamentele din acest an, obiectivele 
viitorului cincinal, pentru a spori în 

trăinicie și frumusețe chipul drag al 
României socialiste".

In telegrama adresată de Consiliul 
județean Harghita al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste se 
arată : „Folosim și această ocazie 
pentru a da o înaltă prețuire și a ne 
exprima adînca admirație pentru 
neobosita activitate pe care o desfă- 
șurați în fruntea partidului si statu
lui nostru, pentru tot ceea ce între
prindeți, în scopul înfloririi continue 
a patriei, al sporirii neîncetate a bu
năstării și fericirii poporului, pentru 
creșterea necontenită ,a prestigiului 
României pe plan internațional. Pro
punerile făcute de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, privind creșterea rolului 
și îmbunătățirea organizării Frontului 
Democrației și Unității Socialiste re

0 viguroasă expresie a unității dintre partid și popor, dintre toți fiii patriei

Angajamentul solemn al întregii națiuni: înfăptuirea exemplară a hotăririlor celui 
de-al XII-lea Congres al partidului, a luminosului Program de făurire a socialismului 
și comunismului in România

f-

Chezășia unui viitor de progres și prosperitate, de libertate și independență — 
munca unită, avîntată a poporului, sub conducerea partidului, a secretarului 
său general
Țara de miine va fi așa cum a hotărît partidul, așa cum o făuresc intr-un 
autentic climat de democrație, într-o solidaritate de voință, conștiință și acțiune 
toți oamenii muncii, de la orașe și sate, animați de aceleași idealuri

©

cu consecvență 
nostru, politică 
modul cel mai 

și idealurile

prezintă încă un strălucit exemplu 
al multilateralei preocupări pe care 
cu atita consecvență și pasiune revo
luționară o dăruiți cauzei nobile a 
găsirii căilor și mijloacelor celor mai 
adecvate mobilizării întregului popor, 
in deplină unitate și indestructibilă 
frăție, la înfăptuirea socialismului 
multilateral dezvoltat și înaintarea 
României spre comunism.

în numele tuturor organizațiilor 
componente, cit și al organizațiilor 
proprii, exprimăm adeziunea unani
mă a tuturor locuitorilor județului 
Harghita la întreaga politică internă 
și externă promovată 
de partidul și statul 
care întruchipează în 
strălucit năzuințele 
noastre și ne angajăm să acționăm 
cu hotărire și abnegație pentru Înfăp
tuirea sa neabătută.

Insușindu-ne pe deplin orientările 
și direcțiile fundamentale ale docu
mentelor Congresului al XII-lea al 
partidului, noi, toți cei ce în unitate 
frățească muncim și trăim pe melea
gurile harghitene, bucurîndu-ne de 
atenția și grija permanentă pe care 
ni le acordați, ne angajăm și cu acest 
prilej că nu vom precupeți eforturile, 
priceperea, talentul și dăruirea pen
tru a traduce în fapte minunatele 
perspective de dezvoltare a județului 
jalonate în aceste documente, să ne 
mobilizăm și mai mult toate energii- 

. le în vederea sporirii continue a con
tribuției noastre la progresul multi
lateral al patriei, la înălțarea Româ
niei pe tot mai înalte 
lizație și progres".

culmi de civi-

de măsurile de 
de către dum-

„Puternic mobilizați 
înaltă valoare inițiate ... ___  . ..
neavoastră, iubite conducător, .meni
te să ducă la creșterea rolului Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste în întreaga viață economico- 
socială a patriei, să stimuleze iniția
tiva maselor, să determine partici
parea activă și conștientă a întregu
lui popor la realizarea ' mărețului 
program de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre comu
nism — se menționează în telegrama 
adresată de Consiliul județean Me
hedinți al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste — oamenii muncii 
din județul Mehedinți se angajează 
să realizeze în acest .ultim an al 
cincinalului, peste prevederile de 
plan, o producție globală industrială 
in valoare de 150 milioane lei și o 
producție netă suplimentară de peste 
26 milioane Iei, asigurînd Înfăptuirea 
exemplară a cincinalului 1981—1985.

Dind glas voinței tuturor celor ce 
trăiesc și muncesc în acest colț de 
țară, exprimăm și cu acest prilej 
adeziunea deplină la politica internă 
și externă a partidului și statului 
nostru, sentimentele de gratitudine 
față de grija constantă a partidului, 
a dumneavoastră personal, mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru crearea cadrului 
organizatoric și democratic corespun
zător noii etape de dezvoltare a ță
rii noastre, de participare a fiecărui 
cetățean la conducerea societății și 
lă făurirea bunurilor materiale. Co
muniștii, toți locuitorii milenarelor 
meleaguri ale Mehedințiului, alături 
de întregul popor, se angajează să 
acționeze cu promptitudine și înaltă 
responsabilitate pentru îndeplinirea 
exemplară și integrală a sarcinilor 

rare le vor reveni din documentele 
celui de-al II-lea Congres al Frontu
lui Democrației, și Unității Socialis
te, sporindu-ne astfel contribuția la 
accelerarea dezvoltării economico- 
sociale a patriei, la creșterea bună
stării oamenilor muncii, la făurirea 
socialismului și comunismului pe pă- 
mîntul scump al patriei".

„In numele comuniștilor, al mem
brilor organizațiilor componente, al 
celor peste 1 000 de organizații pro
prii ale Frontului Democrației și U- 
nității Socialiste, precum și al tuturor 
locuitorilor județului Mureș, români, 
maghiari, germani, care trăiesc pe a- 
ceste meleaguri în deplină armonie 
și frăție, angajați plenar in înfăp
tuirea mărețelor obiective stabilite de 
cel mai înalt forum al Partidului 
Comunist Român — se arată în tele
grama adresată de Consiliul jude
țean Mureș al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste — ne exprimăm 
convingerea că acest forum național 
al democrației noastre socialiste sim
bolizează. prin caracterul său larg, 
reprezentativ, unitatea trainică și de 
nezdruncinat a națiunii noastre, sub 
conducerea incercajă și clarvăzătoare 
a Partidului Comunist Român, a 
dumneavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, in 
munca și lupta pentru continua dez
voltare și înflorirea multilaterală a 
patriei.

Ne exprimăm din adîncul inimilor 

deplina satisfacție si mindrie pentru 
faptul că și în viitor președintele 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste veți fi dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, expresie a rolului de for
ță politică conducătoare pe care Par
tidul Comunist Român și l-a dobindit 
în viața societății românești, chezășie 
a unirii și mai puternice a întregu
lui popor în jurul partidului. în mă
reața operă de făurire a celei mai 
înaintate și drepte orînduiri pe pă- 
mîntul scump al patriei — România 
socialistă.

însuflețiți de mărețele obiective ale 
dezvoltării economice și sociale pre
figurate de istoricele hotăriri ale 
Congresului al XII-lea al partidului, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Mureș, români, maghiari, 
germani, tineri și virstnici, bărbați și 
femei, sînt plenar angajați in entu
ziasta activitate pentru îndeplinirea 
exemplară, la înalt nivel calitativ, a 
sarcinilor economico-sociale ce ne re
vin in anul 1980 și a angajamente
lor asumate în întrecerea socialistă, 
pregătind temeinic trecerea la 
tuirea cu succes a viitorului 
cincinal".

înfăp- 
plan

Consiliul județean Neamț al 
tulul Democrației și Unității 
liste scrie în telegrama sa : „Ne ex
primăm și cu acest prilej aprecierea ~ 
unanimă și adeziunea deplină față de 
valoroasele dumneavoastră propu
neri privind crearea unei structuri 
politico-organizatorice de natură să 
asigure participarea efectivă a tutu
ror cetățenilor la viața politică a ță
rii. la înfăptuirea hotăririlor parti
dului și statului, 
încă o dată și cu 
evidentă înaltele 
lități de eminent 
ționar consecvent și patriot înflăcă
rat.. de luptător neobosit pentru în
făptuirea celor mai scumpe idealuri 
ale poporului român, pentru progres 
și pace în întreaga lume.

însuflețiți de istoricele hotăriri ale 
Congresului al XII-lea al Partidului 
Comunist Român, toți cetățenii din 
orașele si satele județului 
jează ca. sub conducerea 
și organizațiilor de partid, 
de consiliul județean al 
Democrației și Unității Socialiste, de 
organizațiile proprii și componente 
ale acestuia, să facă totul pentru rea
lizarea planului și angajamentelor pe 
anul 1980. anul hotărîtor al actualu
lui cincinal, pentru pregătirea temei
nică și înfăptuirea exemplară a cin
cinalului 1981—1985. pentru continua 
dezvoltare economică și socială a ju
dețului nostru.

Vă asigurăm eă vom acționa cu 
toată hotărîrea pentru traducerea în 
viață a documentelor adoptate de cel 
de-al II-lea 
Democrației 
prețioaselor 
și orientări, 
ticil Partidului 
puse în slujba cauzei poporului. îna
intării patriei pe drumul prosperită
ții și progresului, al 
cialiste și comuniste".

Fron- 
Socia-

Aceste măsuri pun 
toată strălucirea in 
dumneavoastră ca- 
conducâtor. revolu-

se anga- 
organelor 
mobilizați 
Frontului

Congres al Frontului 
și Unității Socialiste, a 
dumneavoastră indicații 
pentru înfăptuirea poli- 

Comunist Român,

civilizatiei so-

națiuni, sub 
ne-a produs-o

„Asemenea întregii 
impresia deosebită ce 
strălucita cuvîntare pe care ați ros
tit-o la înalta tribună a Congresului 
al II-lea al Frontului Democrației și 

Unității Socialiste, ne exprimăm 
fierbintea recunoștință pentru stator
nica atenție ce o acordați lărgirii ne
contenite a democrației noastre so
cialiste, creării cadrului optim pen
tru unirea și amplificarea forțelor 
creatoare ale patriei. în scopul înfăp
tuirii mărețelor obiective ale con
strucției socialiste — se arată în te
legrama trimisă de Consiliul jude
țean Suceava al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste,

în climatul de amplă efervescență 
creatoare, de manifestare plenară a 
devotamentului și responsabilității 
pentru traducerea în viață a hotărî- 
rilor adoptate de Congresul al XII- 
lea al P.C.R., consiliul județean ai 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, organizațiile sale componen
te. sub conducerea comitetului jude
țean de partid, au desfășurat. în în- 
timpinarea congresului, o activitate 
mereu mai rodnică pentru mobiliza
rea maselor largi de cetățeni la în
făptuirea exemplară a prevederilor 
din planul de dezvoltare economico- 
socială a județului, a angajamentelor 
■asumate în întrecerea socialistă, con
tribuind astfel la obținerea unor im
portante succese.

Mindri că dumneavoastră, cel mai 
distins fiu al acestui eroic neam, vă 
aflați în continuare în. fruntea 
celei mai cuprinzătoare organizații 
politice a țării, sintem ferm hotărîti 
ca. fâcîndu-ne din Programul parti
dului. din înflăcăratele îndemnuri pe 

care le-ați adresat națiunii de la tri
buna congresului un adevărat crez 
de muncă și viată, să punem toată 
priceperea și dăruirea, inițiativa și ca
pacitatea creatoare în slujba înflo
ririi patriei".

„în numele Biroului Marii Adunări 
Naționale — se arată într-o altă tele
gramă — vă rugăm să ne îngăduiți a 
vă adresa cele mai respectuoase feli
citări cu prilejul realegerii dumnea
voastră în înalta funcție de pre
ședinte al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste. J

Realegerea dumneavoastră, cel mai 
iubit și devotat fiu al poporului, con
ducător încercat al destinelor sale, 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, în fruntea celui mai 
larg organism democratic și repre
zentativ constituie pentru noi toți o 
garanție sigură a creșterii rolului 
acestui înalt forum politic în întreaga 
viață social-politică a țării, a contri
buției sale ia realizarea neabătută a 
politicii interne și externe a partidu
lui și statului, Ia creșterea neînceta
tă a bunăstării și prosperității po
porului român, a nivelului de civili
zație și cultură al tuturor celor ce 
muncesc din scumpa noastră patrie 
socialistă.

în împrejurările actuale, cînd de
vine cu mult mai necesară unirea 
strinsă a eforturilor popoarelor, a 
forțelor progresiste de pretutindeni, 
Frontul.Democrației și Unității Socia
liste, contribuind activ la infăptuirea 
întregii politici de pace și colaborare 
a partidului și statului nostru, dă ex
presie voinței unanime a poporului 
român de promovare a unor relații 
noi între state, a unei politici de 
securitate internațională, de destin
dere, independență și pace".

Consiliul Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România — se 
arată intr-o altă telegramă — în nu
mele celor peste șapte milioane de 
membri de șindicat, oameni ai muncii 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități. își exprimă adeziunea 
totală față de ideile și orientările de 
o excepțională însemnătate teoretică 
și practică cuprinse în magistrala 
dumneavoastră expunere la al doilea 
Congres al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste și își manifestă 
profunda satisfacție și bucurie pentru 
realegerea dumneavoastră, eminentă 
personalitate a vieții politice româ
nești și internaționale, in înalta 
funcție de președinte al Frontului 
Democrației șl Unității Socialiste din 
Republica Socialistă România.

Integrate organic în Frontul Demo
crației și Unității Socialiste, sindica
tele, insușindu-și pe deplin înflăcăra
tele îndemnuri și chemările mobiliza
toare adresate de dumneavoastră cla
sei muncitoare, tuturor oamenilor 
muncii, acționînd în lumina înaltelor 
răspunderi și sarcini ce le revin în 
noua etapă de dezvoltare economico- 
socială a țării, vor face totul pentru 
înscrierea României în rîndul țărilor 
cu dezvoltare medie, pentru ridicarea 
continuă a nivelului de trai material 
și spiritual al întregului popor.

■ Exprimîndu-ne sentimentele de 
profundă dragoste și nețărmurită 
recunoștință față de Partidul Comu
nist Român, față de dumneavoastră 
personal, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, sindicatele 
țara noastră se angajează să nu 
cupețească nici un efort pentru 
spori necontenit contribuția lor 

din 
pre- 
a-și 

pro-

prie, în cadrul Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, la înfăptuirea 
hotăririlor Congresului al XII-lea al 
partidului, la ridicarea patriei noastre 
pe noi culmi de bunăstare și progres".

în telegrama adresată de Comite
tul organizației proprii a Frontului 
Democrației și Unității Socialiste din 
Ministerul Educației și învățămîn- 
tului se arată : „Timpul scurs de la 
trecerea la aplicarea in practică .a 
propunerilor formulate de dumnea
voastră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, privind 
creșterea rolului Frontului Democra
ției și Unității Socialiste și îmbună
tățirea organizării sale a demonstrat 
din plin, cu vigoare, viabilitatea 
acestor propuneri, caracterul lor ne
cesar pentru participarea nemijlocită 
Ia treburile țării a tuturor oameni
lor muncii, faptul că ele răspund 
efectiv unor cerințe majore ale ac
tualei etape de dezvoltare a patriei, 
năzuințelor națiunii.

Magistrala cuvîntare prezentată de 
dumneavoastră la marele forum al 
democrației și unității noastre socia
liste constituie pentru întregul per
sonal muncitor din Ministerul Educa
ției și Invățămîntului un amplu și 
mobilizator program de acțiune pen
tru mobilizarea noastră plenară și 
participarea directă, nemijlocită, la 
înfăptuirea istoricelor hotăriri ale 
Congresului al XII-lea, a măsurilor 
stabilite de cel de-al II-lea Congres 

al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste.

în acest moment solemn, reafir
măm, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, întreaga noastră 
adeziune la politica internă și ex
ternă a partidului, al cărei strălucit 
inițiator și promotor sînteți, ne an
gajăm să nu precupețim nici un 
efort pentru a transpune în viață 
mărețele sarcini pe care ni le-ați în
credințat pentru dezvoltarea și per
fecționarea invățămîntului, pentru 
creșterea rolului școlii in educarea 
și pregătirea cadrelor necesare tutu
ror domeniilor vieții economice, so
ciale și culturale, pentru a ne aduce 
o contribuție sporită la înfăptuirea 
mărețelor obiective ale înaintării 
României pe drumul socialismului și 
comunismului".

„Organizația Frontului Democrați
ei și Unității Socialiste, oamenii 
muncii din cadrul întreprinderii „Me
troul București", proiectanți, construc
tori. muncitori — se arată într-o altă 
telegramă — puternic mobilizați de 
sarcinile ce ne revin din documen
tele celui de-al XII-lea Congres al 
Partidului Comunist* Român, precum 
și din indicațiile prețioase pe care 
ni le-ați dat cu ocazia inaugurării de 
către dumneavoastră a primului tron
son a! metroului bucureștean. ne ală
turăm milioanelor de cetățeni ai na
țiunii noastre socialiste, exprimîn- 
du-ne profunda recunoștință pentru 
posibilitatea de a participa la viața 
politică și conducerea întregii acti
vități economico-sociale a patriei 
noastre.

Ne angajăm să muncim cu devota
ment și înaltă responsabilitate pen
tru îmbunătățirea soluțiilor construc
tive, a calității lucrărilor executate, 
obținerea de economii de materiale, 
energie electrică și combustibil, pen
tru a îndeplini sarcina de mare răs
pundere, încredințată de 
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, de a dezvol
ta în Capitala patriei noastre mijlo
cul modern de circulație care să con
tribuie 1« îmbunătățirea transportu
lui în comun, factor component al 
creșterii nivelului de trai. Vă rapor
tăm că vom face tot ce este posibil, 
mobilizînd întreaga noastră capacita
te. pentru ca. sub conducerea orga
nizațiilor de partid, să devansăm ter
menele stabilite pentru punerea în 
funcțiune a tronsoanelor II și III din 
Magistrala I de metrou".

dumnea-

In telegrama trimisă de Comitetul 
organizațiilor proprii ale Frontului 
Democrației șl Unității Socialiste din 
comuna Jariștea. județul Vrancea, se 
arată : „Membrii organizațiilor pro
prii ale Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, din comuna Jariștea, 
județul Vrancea, vă transmit dum
neavoastră, cel mai iubit fiu al po
porului. patriot înflăcărat și revolu
ționar încercat, cele mai calde senti
mente de înaltă stimă și considerație, 
odată cu angajamentul nostru solemn 
de a acționa cu fermitate comunistă 
și elan creator pentru transpunerea 
in practică a istoricelor hotăriri ale 
Congresului al XII-lea al P.C.R. și 
a celor adoptate de al II-lea Con
gres al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste".

In telegrama adresată de Consiliul 
oamenilor muncii din Șantierul naval 
Constanța se menționează: „Con

structorii de nave constănțeni, anga
jați ferm în ducerea la îndeplinire a 
sarcinilor istorice trasate de Congre
sul al XII-lea al P.C.R., își exprimă 
efonvingerea că prin creșterea rolului 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste în viața social-politică a 
țării s-a creat cadrul politic care să 
asigure participarea nemijlocită a în
tregului popor la conducerea tuturor 
laturilor vieții economico-sociale din 
patria noastră.

Dind expresie sentimentelor de 
nețărmurită dragoste, de recunoștin
ță și prețuire față de prestigioasa 
personalitate care este secretarul 
general al partidului, colectivul de 
oameni ai muncii' din Șantierul na
val Constanța 
tovarășului 
funcția de 
Democrației

Urmîncl
Nicolae Ceaușescu, cel mai devotat 
și iubit fiu al clasei muncitoare, .nu 
vom precupeți nici un efort în reali
zarea cu succes a sarcinilor ce ne re
vin din planul de stat de creștere și 
dotare a flotei comerciale a țării cu 
noi tipuri de nave cu deplasamente 
mari, care să corespundă exigențe
lor tehnicii celei mai înaintate și care 
să ducă mesajul nostru de pace, co
laborare și prietenie între popoare pe 
toate meridianele lumii".

salută realegerea 
Nicolae Ceaușescu în 

președinte al Frontului 
și Unității Socialiste, 
exemplul tovarășului

„Oamenii muncii din întreprinderi, 
instituții și sate, toți cei aproape

64 000 membri ai organizațiilor pro
prii ale Frontului Democrației și 
Unității Socialiste din județul Argeș 
exprimă calda lor adeziune și adînca 
satisfacție față de expunerea magis
trală a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
document programatic de însemnă
tate istorică pentru viața politică și 
socială a poporului nostru — se men
ționează în telegrama adresată de 
Comitetul județean Argeș al organi
zațiilor proprii ale Frontului Demo
crației și Unității Socialiste. Grija 
dumneavoastră permanentă pentru 
dezvoltarea neîntreruptă a democra
ției socialiste, pentru crearea unor 
structuri politico-organizatorice noi. 
revoluționare, menite să impulsione
ze participarea directă a tuturor ce
tățenilor la dezbaterea problemelor 
politice, sociale și economice, la sta
bilirea deciziilor privind prezentul șl 
viitorul țării, la conducerea întregii 
societăți, a găsit un puternic ecou în 
rîndul maselor largi de cetățeni din 
județul nostru. Adunările de consti
tuire a organizațiilor proprii ale 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste au constituit, de aceea, 
momente de referință pentru unirea 
eforturilor întregii obști în vederea 
perfecționării serviciilor publice, a 
sporirii zestrei edilitar-gospodărești a 
localităților, pentru continua dezvol
tare economico-socială.

Ne facem, totodată, ecoul simță- 
mintelor întregului nostru popor și 
salutăm cu nețărmurită bucurie 
realegerea dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, in 
fruntea Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, ca o garanție sigură 
că tot ceea ce ne-am propus spre bi
nele și prosperitatea patriei va fi 
realizat întocmai".

„Asemeni întregului nostru popor, 
oamenii muncii români, maghiari, 
germani din județul Brașov, consti- 
tuiți în organizații proprii ale Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, vă transmit, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
sentimentele lor de profundă dragos* 
te și recunoștință pentru activitatea 
constantă pe care o desfășurați în 
vederea lărgirii democrației noasțre 
socialiste, pentru crearea cadrului 
organizatoric de participare a fiecă
rui cetățean la actul' conducerii so
cietății, la făurirea vieții noi, libere 
și independente in scumpa noastră 
patrie — se menționează in telegra
ma trimisă de Comitetul județean 
Brașov al organizațiilor proprii ale 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste. Constituirea organizațiilor 
proprii ale Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, crearea unui în
treg ansamblu de structuri organiza
torice democratice — reflectare stră
lucită a concepției dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
despre corelarea Indisolubilă dintre 
democrație și socialism — determină 
îmbunătățiri de ordin calitativ in 
dezvoltarea întregului sistem demo
cratic al societății românești, asigu- 
rind unitatea social-politică a po
porului și întărind coeziunea națiunii 
noastre socialiste în jurul Partidului 
Comunist Român.

Ne exprimăm convingerea că, prin 
multiplele lor implicații pe planul 
adincicii democrației, al intensificării 
participării maselor largi la condu
cerea societății, al întăririi unității 
întregului popor în jurul partidului. 

documentele adoptate Ia Congresul 
al II-lea al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste vor determina 
afirmarea tot mai puternică a elanu
lui creator al poporului, înfăptuirea 
neabătută a întregii politici interne .și 
externe a partidului și statului nos
tru, contribuind astfel la accelerarea 
înaintării patriei noastre pe calea so
cialismului și comunismului".

Comitetul județean Bistrița-Năsăud 
al organizațiilor proprii ale Frontu
lui Democrației și Unității Socialiste 
arată în telegrama trimisă : „Comu
niștii, toți oamenii muncii, români, 
maghiari și germani, tineri și virst- 
nici, bărbați și femei, de pe meleagu
rile județului Bistrița-Năsăud își ex
primă deplina_ recunoștință față de 
grija constantă și statornică a parti
dului, a dumneavoastră personal, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru dezvolta
rea și adincirea continuă a democra
ției noastre socialiste, pentru asigu- ■ 
rarea cadrului necesar participării ; 
tot mai active a tuturor cetățenilor ; 
la viața prolifică a țării, la elabora
rea și înfăptuirea politicii partidului 
și statului nostru, la conducerea în
tregii vieți economico-sociale.

Gindurile, stima si prețuirea noas • 
tră se îndreaptă și cu acest prilej 
spre _ dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. fiul cel 
mai iubit al neamului, luptător 
neobosit și consecvent pentru ferici
rea poporului român, pentru pace, 
dreptate, colaborare și înțelegere cu 
toate națiunile lumii, pentru grija și 
atenția ce o manifestați în rezolvarea 
multiplelor probleme pe care le ri
dică edificarea noii noastre societăți. 
Prezența dumneavoastră în fruntea 
partidului și a țării, a Frontului De
mocrației și Unității Socialiste repre
zintă pentru noi garanția sigură a 
înaintării neabătute a României pe 
drumul comunismului victorios".

„Reunind gindurile și sentimentele 
celor aproape 50 de mii de oameni 
ai muncii de toate vîrstele și profe
siile ce compun organizațiile proprii 
ale Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste din județul Botoșani, vă 
exprimăm, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, profunda 
noastră prețuire și recunoștință pen
tru modul strălucit in care v-ați gîn- 
dit să așezați relațiile dintre toți ce
tățenii patriei, membri și nemembri 
ai partidului, pentru crearea orga
nizațiilor proprii ale Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, unind 
și mai strîns întreaga națiune în ju
rul partidului, declanșind noi re
surse. inițiative si acțiuni pentru e- 
dificarea societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintarea Româ
niei spre comunism — se arată în 
telegrama trimisă de Comitetul ju
dețean Botoșani ai organizațiilor pro
prii ale Frontului Democrației și 
Unității Socialiste.

Urmindu-vă neabătut exemplul de 
patriot înflăcărat, de luptător neîn
fricat pentru cauza independenței și 
suveranității patriei, pentru triumful 
păcii, colaborării și înțelegerii intre 
toate popoarele lumii, și noi. mem
brii organizațiilor proprii ale Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste din județul Botoșani, ne anga
jăm in fața dumneavoastră, mult sti
mate și 'iubite tovarășe. Nicolae 
Ceaușescu. să contribuim cu întrea
ga noastră putere de muncă și crea
ție la transpunerea ■ în viață a tu-' 
turor documentelor adoptate de cel 
de-al II-lea Congres al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, con
tribuind astfel la, ridicarea României 
socialiste pe culmile de progres și 
civilizație prefigurate cu. atita clari- 
tate in hotărîrile Congresului al 
XII-lea al partidului".
_ în telegrama adresată de Comitelui 
județean Sibiu al organizațiilor pro
prii ale Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste se menționează. între 
altele : „Ne exprimăm și cu acest 
prilej totala noastră adeziune față de 
întreaga politică internă și externă 
a partidului și statului nostru, față 
de măsurile propuse din inițiativa 
dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de per
fecționare a activității și organizării 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste. Vă adresăm din toată inima 
profunda noastră recunoștință pen
tru grija permanentă pe cate o ma
nifestați față de participarea activă 
a tuturor cetățenilor, indiferent de 
naționalitate, la viața politică a țării, 
la rezolvarea problemelor complexe 
pe care le ridică edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, ca 
o cerință obiectivă a dinamizării ple
nare a energiilor și capacităților 
creatoare ale întregului nostru po
por, ca o expresie a dorinței noastre 
ferme de a participa nemijlocit, cu 
toate forțele, ia înfăptuirea mărețe
lor hotăriri adoptate de Congresul 
al XII-lea al partidului.

Vă rugăm să ne permiteți să ne 
alăturăm, cu toată dragostea ce v-o 
purtăm, actului de voință al între
gului popor, salutind reinvestireă' 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolăe Ceaușescu, patriot în
flăcărat, pasionat revoluționar, luptă
tor neînfricat pentru binele poporu
lui, pentru cauza socialismului și pă
cii, in inalta funcție de președinte 
al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste".

a

Spicuim din telegrama adresată de 
Comitetul județean Teleorman al or
ganizațiilor proprii ale Frontului De
mocrației și Unității Socialiste : „Ex- 
primind întreaga recunoștință pen
tru condițiile create participării noas
tre plenare la actul conducerii socie
tății, vă asigurăm, stimate tovarășe 
secretar general, că, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid, 
vom acționa cu răspundere pentru 
înfăptuirea exemplară, a hotăririlor 
adoptate de cel de-al II-lea Congres 
al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, a prevederilor programu
lui de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintării 
țării spre comunism.

în întreaga noastră activitate, în 
tot ceea ce întreprindem, sintem ho- 
tărîți să ne strîngem și mai mult 
rindurile în jurul gloriosului nostru 
partid, al dumneavoastră, iubite con
ducător, omul de care este indisolu
bil legată cea mai fertilă perioadă 
din întreaga istorie a României".
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(Urmare din pag. I)
Congresului Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, ne adresăm 
tuturor statelor și popoarelor cu 
apelul solemn de a face totul pen
tru a opri înrăutățirea situației in
ternaționale, pentru continuarea 
politicii de colaborare, de indepen
dență națională, de destindere și 
pace. (Aplauze puternice). Să ac
ționăm cu toată fermitatea pentru 
împiedicarea accentuării încordării 
internaționale și revenirea Ia 
„războiul rece'1 ! Să facem totul 
pentru a se renunța de către toate 
statele la politica de forță și la 
amenințarea cu forța ! Să se acțio
neze, pentru soluționarea tuturor 
problemelor, numai și numai pe 
calea tratativelor ! Oricît de com
plicate sint problemele din viața 
internațională, oricît de grele și de 
îndelungate pot fi tratativele, ele 
constituie singura cale pentru a 
evita un război nimicitori Singura 
alternativă la politica de război 
este o politică de independență și 
de pace. (Aplauze și urale puter
nice. Se scandează „Ceaușescu — 
pace !").

la înalta tribună a marelui 
foruJn al democrației și unității 
socialiste, asigurăm pe prietenii 
noștri de peste hotare, toate po
poarele, că vom face totul pentru 
întărirea colaborării și solidarității 
cu toate forțele progresiste și 
antiimperialiste, cu toate popoarele 
în lupta pentru independență na
țională, pentru dezarmare, și în pri
mul rihd pentru dezarmare nuclea
ră, pentru securitate în Europa și 
în întreaga lume, pentru o nouă 
ordine economică internațională, 
pentru o politică de prietenie, co
laborare, destindere și pace ! 
(Aplauze și urale puternice).

Dragi tovarâși ți prieteni,
Animați de entuziasmul și spiri

tul de înaltă răspundere din timpul 
congresului, întorși la locurile de 
muncă, să facem totul pentru rea
lizarea planului pe acest an, a în
tregului cincinal actual. Să pregă
tim temeinic noul plan cincinal, 
trecerea la noua etapă de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate în România. (Aplauze 
puternice).

In numele Consiliului Național 
al Frontului Democrației'și Unită
ții Socialiste doresc să mulțumesc 
congresului pentru încrederea pe 
care ne-a acordat-o și să asigur că 
întregul Consiliu, Biroul Executiv 
vor acționa în așa fel îneît să asi
gure înfăptuirea în viață a hotărî- 
rilor adoptate de congres.

Vă mulțumesc pentru încrederea 
ce mi-ați acordat-o prin alegerea 

ca președinte al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste. Vă 
asigur pe dumneavoastră, dragi to
varăși și prieteni, asigur întregul 
nostru popor că voi face totul pen
tru a îndreptăți această cinste și 
încredere, că nu voi precupeți ni
mic pentru a servi, ca și pînă acum, 
cauza partidului, a socialismului și 
comunismului, interesele națiunii 
noastre, interesele poporului, cau

za colaborării și prieteniei, a 
destinderii și păcii. (Aplauze și 
urale puternice : se scandează 
„Ceaușescu—România, stima noas
tră și mindria !“).

îmi exprim deplina convingere 
că toți participanții la congres, 
toate organizațiile componente ale 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, inclusiv Organizația De
mocrației și Unității. Socialiste vor 

acționa într-o deplină unitate pen
tru ridicarea patriei noastre pe noi 
culmi de progres și civilizație, 
pentru victoria socialismului și co
munismului în România. (Aplauze 
și urale puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Cu această încredere, vă urez 
dumneavoastră, participanților la 
congres, tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, în

tregului popor noi și tot mai mari 
succese in activitatea creatoare de 
ridicare a țării la un nou stadiu 
de dezvoltare și civilizație, de în
tărire a independenței și suverani
tății naționale, pentru o politică de 
pace și colaborare internațională. 
(Aplauze și urale puternice).

Declar închise lucrările Congre
sului al II-lea al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste !

Trăiască Frontul Democrației și 
Unității Socialiste ! (Aplauze și 
urale puternice. Se scandează În
delung „Ceaușescu — P.C.R. !").

Trăiască unitatea de nezdrunci
nat a întregului nostru popor sub 
conducerea partidului nostru co
munist, garanția făuririi cu succes 
a unei Românii puternice și libe
re. socialiste și comuniste ! (Aplau
ze și urale puternice).

Trăiască patria noastră, să înflo
rească veșnic Republica Socialistă 
România ! (Urale și aplauze puter
nice. Se scandează „Ceaușescu — 
România, stima noastră și min- 
dria !“).

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân, care își îndeplinește cu cin
ste misiunea istorică de a conduce 
națiunea noastră spre o viață dem
nă, liberă, spre comunism ! (Aplau
ze și urale îndelungate. Se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Trăiască unitatea țărilor socia
liste, a tuturor popoarelor și for
țelor antiimperialiste în lupta pen
tru pace, destindere, pentru o lume 
mai dreaptă și mai bună pe plane
ta noastră ! (Aplauze și urale pu
ternice. Se scandează îndelung 
„Ceaușescu — pace !“).

Multă sănătate și fericire, to
varăși !

(Aplauze și urale puternice, pre
lungite. Se scandează „Ceaușescu— 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul 
Intr-o atmosferă de puternică uni
tate și înălțător entuziasm, partici
pants la congres ovaționează în
delung pentru Partidul Comunist 
Român și pentru Republica Socia
listă România, pentru secretarul 
general al partidului și președintele 
țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Toți cei prezență in marea sală a 
congresului intonează imnul „E 
scris pe tricolor unire !“).

Propun să însușim acest imn ca 
imn al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste. (Aplauze și 
urale puternice).

Deci, de astăzi imnul „E scris pa 
tricolor unire'1 este imnul Frontu
lui Democrației și Unității Socia
liste. (Aplauze și urale puternice, 
ovații îndelungate. Se scandează 
minute in șir „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“).

A DOUA ZI A LUCRĂRILOR
Vineri dimineață au fost reluate, 

in plen, lucrările celui de-al II-lea 
Congres al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste.

Intrarea in sala congresului a to
varășului Nicolae Ceaușescu. a celor
lalți tovarăși din conducerea parti
dului și statului este salutată de cei 
prezenți, delegați și invitați, cu vii și 
Îndelungi aplauze. S-a scandat cu în
suflețire „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
..Ceaușescu și poporul !“, participanții 
la congres dînd, din nou, glas senti
mentelor de înaltă prețuire, de pro
fundă dragoste pe care întreaga 
noastră națiune le nutrește fată de 
secretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Tovarășa Tamara Dobrin, care a 
condus prima ședință, a anunțat că 
pe adresa Congresului Frontului De
mocrației și Unității Socialiste au 
sosit telegrame din partea a nu
meroase colective de oameni ai mun
cii din unități industriale și de con
strucții, din unități agricole și de 
transporturi, din toate organizațiile și 
instituțiile componente ale Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, a 
organizațiilor democrației și unității 
socialiste, din partea unor personali
tăți de frunte ale vieții noastre eco
nomice, științifice și culturale. In 
telegrame se exprimă hotărirea fer
mă a oamenilor muncii români, 
maghiari. germani și de alte na
ționalități de a milita neabătut 
pentru înfăptuirea exemplară a 
prevederilor Congresului al XII-lea 
al partidului, menite să asigure dez
voltarea multilaterală a patriei, ri
dicarea României socialiste pe noi 
culmi de progres și civilizație.

în cursul zilei de vineri dimineață, 
în cadrul dezbaterilor generale au 
luat cuvintul : Nicolae Mihalache, 
delegat al municipiului București,. 
Ana Mureșan, delegată a Consiliului 
Național al Femeilor, Gheorghe 
Radu, delegat al U.N.C.A.P.

Congresul a aprobat apoi Raportul 
Comisiei de validare, prezentat de 
tovarășul I’etru Enache, delegat al 

•organizației județene Iași, și a vali
dat in unanimitate mandatele celor 
2 850 de delegați, din care 2 220 dele
gați aleși la conferințele județene și 
a municipiului București și 630 dele
gați desemnați de toate organizațiile 
componente ale Frontului Democra
ției și Unității Socialiste.

în continuare au luat cuvintul : 
Iulia Bonțu, delegat al județului 
Teleorman, Emil Drăgănescu, delegat 
al C.N.E.F.S., Eduard Eisenburger, 
delegat al Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate germană, 
Ioana Zainea, delegat al județului 
Brăila, Pantelimon Găvănescu, dele
gat al U.T.C., general-locotenent 
Gheorghe Gomoiu, delegat al Minis
terului Apărării Naționale, Aurica 
Popa, delegat al județului Vrancea, 
Emeric Bencze, delegat al județului’ 
Satu Mare, Iosif Tripșa, delegat al 
Consiliului Național al Inginerilor și 
Tehnicienilor, Ileana Colesnicencu, 
delegat al județului Tulcea, Petre 
Brâncuși, delegat al Uniunii compo
zitorilor, Maria Drîngă, delegat al 
județului Brașov, patriarhul Justin 
Moisescu, delegai al Bisericii Or
todoxe Române. Viorel Mărginean, 
delegat al Uniunii artiștilor plastici. 
Dumitru Marica, delegat al județului 
Cluj. Milan Iovanovici, delegat al 
Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate sîrbă din județul Timiș, 
Florica Toma. delegat al județului 
Iași.

După pauză, lucrările congresului 
au fost conduse de tovarășul Iosif 
Uglar, care a anunțat că pentru ple
nul congresului și in cadrul comi
siilor s-au înscris la cuvint un număr 
de .632 delegați și invitați, din care 
au luat cuvintul 37 tovarăși in plen, 
214 in comisiile de lucru și 21 la 

Conferința pe țară a organizațiilor 
democrației și unității socialiste de 
alegere a Comitetului Central, in to
tal 272 persoane. Apreciindu-se că 
tovarășii care au luat cuvintul repre
zintă principalele domenii de activi
tate și că au tratat in mod cuprinză
tor problemele economice, cultural- 
științifice și sociale care intră in 
sfera de preocupări a Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, la 
propunerea prezidiului s-a aprobat 
sistarea discuțiilor. Tovarășii înscriși 
care nu au luat cuvintul urmează să 
depună textele intervențiilor la 
secretariat.

în continuare, președintele ședin
ței a spus :

„Intrucît la baza întregii activități 
a Frontului Democrației și Unității 
Socialiste stă linia politică internă și 
internațională a Partidului Comunist 
Român, propunem congresului nos
tru să-și exprime acordul deplin și 
să-și însușească intru totul ca docu
mente programatice ale Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
rare vor orienta întreaga activitate 
de viitor. Directivele cu privire la 
dezvoltarea economico-socială a 
României in perioada 1981—1985 și 
orientările pînă în 1990, precum și 
programele-directivă cu privire la 
dezvoltarea științei și energiei pen
tru perioada 1981—199(1 și liniile 
directoare pînă in 2000. la dezvoltarea 
economico-socială a țării in profil 
teritorial și la ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii și a calită
ții vieții in cursul cincinalului viitor, 
documente elaborate și aprobate de 
Congresul al XII-lea al Partidului 
Comunist Român, forja politică con
ducătoare a națiunii noastre socia
liste".

Supusă votului, propunerea a fost 
adoptată in unanimitate, Congresul 
al II-lea al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste declartndu-și. 
astfel. întreaga adeziune la docu
mentele adoptate de Congresul al 
XII-lea al Partidului Comunist 
Român și exprimindu-și hotărirea să 
acționeze neabătut pentru unirea 
energiilor intregului popor in ve
derea transpunerii lor in viață.

Au fost apoi supuȘe aprobării do
cumentele dezbătute de congres.

Congresul a aprobat cu unanimi
tate de voturi raportul și activitatea 
desfășurată de Consiliul National al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste de la Congresul I și pină in 
prezent.

A fost aprobat in unanimitate 
Programul de măsuri pentru organi
zarea și desfășurarea alegerilor ge
nerale de deputați in Marea Aduna
re Națională și în consiliile populare.

Delegații la congres au aprobat, 
cu unanimitate de voturi. Manifestul 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste pentru campania electorală 
in alegerile generale de deputați 
pentru Marea Adunare Națională și 
pentru consiliile populare, care ur
mează să fie dat publicității.

Au fost aprobate in unanimitate 
unele modificări ale Statutului Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste.

Congresul a votat In unanimitate 
propunerea ca proiectul de’ Rezoluție 
a Congresului al II-lea al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste să 
fie definitivat de Consiliul Național 
ce va fi ales, pe baza examinării 
propunerilor și observațiilor făcute 
de delegați.

Congresul a trecut apoi la ale
gerea președintelui Frontului Demo
crației și Unității Socialiste.

Exprimind voința unanimă a tutu
ror delegatilor la cel de-al II-lea 
Congres al Frontului Democrației si 
Unității Socialiste, a intregului nos

tru popor, tovarășul Ștefan Voitec a 
propus realegerea in .funcția de pre
ședinte al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

Propunerea a fost primită cu mare 
entuziasm, cu deosebită însuflețire, 
cu deplină satisfacție de toți partici
panții la congres.

Delegații au reales, intr-o impresio
nantă unanimitate, pe tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU 
funcția de președinte al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste.

întreaga asistență, in picioare, 
aplaudă cu însuflețire, ovaționează 
îndelung pe secretarul general al 
partidului, președintele țării, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. dind astfel 
glas sentimentelor de inaltă prețuire, 
de profundă dragoste pe care în
treaga noastră națiune le nutrește 
față de cel mai iubit fiu-al poporului 
nostru, cel ce și-a consacrat și iși 
consacră întreaga putere de muncă, 
întreaga viață progresului, bunăstă
rii și fericirii patriei noastre socia
liste, înfăptuirii idealurilor de liber
tate. dreptate, pace, ințelegere și co
laborare ale întregii umanități. Se 
scandează cu emoție cuvintele deve

nite .simbol al unității de monolit a 
poporului in jurul partidului, al secre
tarului său general : ..Ceaușescu— 
P.C.R. !". „Ceaușescu și poporul !“. Cei 
prezenți exprimă, intr-un singur glas, 
voința unanimă a tuturor oamenilor 
muncii — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — muncitori, 
țărani, intelectuali, tineri și virstnici 
— uniți in Frontul Democrației și 
Unității Socialiste — de a milita cu 
abnegație pentru realizarea marilor 
obiective ale Congresului al XII-lea 
al partidului de edificare ne pămin- 
tul patriei a societății socialiste și co
muniste.

In continuarea lucrărilor, luind cu
vintul pentru a prezenta, din partea 
comisiei de. propuneri, propunerile 
de candidați pentru Consiliul Națio
nal al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, tovarășul Miu Do- 
brescu a spus :

„Cu cea mai profundă convingere 
că exprim sentimentele dumneavoas
tră, ale intregului nostru popor, imi 
îndeplinesc o sarcină de cea mai aleasă 
cinste și onoare, aceea de a propune 
in Consiliul Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste pe 
cel mai iubit fiu al națiunii noastre, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu11.

Se aplaudă cu însuflețire, întreaga 
sală scandează „Ceaușescu—P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul !“.

Se dă astfel, incă o dată, glas sen
timentelor de deosebită stimă, de 
inaltă prețuire pe care delegații la 
congres, întregul nostru popor le 
nutresc față de secretarul general 
al partidului.

Sint prezentate in continuare cele
lalte propuneri de candidați.

Congresul a ales, în unanimitate, 
noul Consiliu Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, al
cătuit din 537 de membri.

Ședința de încheiere a Congresului 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste a fost prezidată de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

în cadrul ședinței au fost prezen
tate rezultatele primei ședințe ple
nare a Consiliului Național.

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Frontului Democra
ției și Unității Socialiste.

Cuvintele rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de la înalta tribu
nă a acestui adevărat forum al între
gii noastre națiuni, îndemnurile sale 
înflăcărate au fost urmărite cu deo
sebită atenție, cu deplină satisfacție 
de cei prezenți. fiind subliniate cu 
puternice aplauze si ovații. S-a scan
dat îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu 
— România !“. Din nou, delegații — 
reprezentanți ai tuturor categoriilor 
sociale ale poporului nostru, indiferent 
de naționalitate — au exprimat min
dria patriotică pentru că in fruntea 
partidului și statului se află bărbatul 
de omenie care și-a făcut un crez 
din înfăptuirea pe pămintul scump al 
patriei a celei mai drepte și umane 
societăți — societatea socialistă și 
comunistă.

Prin întreaga sa desfășurare, prin 
importantele documente adoptate, a- 
cest forum al intregului nostru po
por a demonstrat democratismul pro
fund al societății noastre socialiste, 
participarea directă a oamenilor 
muncii la elaborarea și transpunerea 
in fapt a politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, voința 
intregii națiuni de a milita pentru 
ridicarea pe noi culmi de civilizație 
si progres a patriei noastre, pentru 
apărarea libertății, independentei și 
suveranității naționale a României 
socialiste.

Lucrările congresului se Încheie, 
în sală se revarsă acordurile inăită- 
toare ale cintecului scump inimilor 
noastre : „E scris pe tricolor Unire".

Cei prezenți intonează ultimele 
versuri ale acestui cintec Încărcat de 
istorie și de noua strălucire a pre
zentului socialist. Aplauzele din Sala 
Palatului însoțesc și subliniază par
că fiecare gind cuprins in vers :

Tu. Românie socialistă, 
în. lume, mîndră, vei sui... 
în era nouă, comunistă, 
Etern, etern, vei dăinui !

Cintecul ,,E scris pe tricolor Unire" 
devine, la propunerea președintelui 
Frontului Democrației si Unității So
cialiste. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
prin voința unanimă a Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, imn. 
Imn ai marelui front ! Imn al Uni
tății și Democrației Socialiste.

Peste patria noastră socialistă flu
tură. in libertate si demnitate, trico
lorul nostru neinvins. căruia imnul 
,.E scris pe tricolor Unire" ii snoreste. 
din aceste momente, pașnica și min- 
dra unduire roș-galbenă-albastră.

„E scris pe tricolor
Unire..."

Intre momentele de 
intensă emoție pe care 
le-au trăit miile de. 
participanți la cel de-al 
doilea Congres al Fron
tului Democrației și U- 
nității Socialiste, neîn
doielnic, unul dintre 
cele mai impresionante, 
mai răscolitoare a fost 
acela în care tovară
șul Nicolae Ceaușescu 
a propus ca imnul a- 
Cdstei mari organizații 
politice, de amploare 
și rezonanță națională, 
Șă devină cunoscutul 
cintec patriotic, redat 
astăzi in veșmint con
temporan : ..E scris pe 
tricolor Unire...11 A- 
ceastă. propunere — 
ca toate strălucitele 
idei și inițiative ale 
secretarului general al 
partidului — izvorind 
din voința și aspira
țiile cele mai înflăcă
rate ale oamenilor a- 
cestui pămînt, răspun- 
zind unei fierbinți și 
unanime nevoi lăun
trice, a fost adoptată 
prin aclamațiile și u- 
ralele entuziaste ale 
participanților. Era vă
dit — dincolo de ar
monia nobilei melodii 
și a înălțătoarelor cu
vinte — caracterul 
profund simbolic al 
momentului : căpătase 
parcă o densă mate
rialitate acea patetică 
și mobilizatoare unire 
„in cuget,și-n simțiri" 
pe care o reprezintă 
însuși Frontul Demo
crației și Unității So
cialiste — expresia cea 

i mai elocventă a inmă- 
1 nuncherii. tuturor e- 
I nergiilor națiunii in 
' jurul cîrmaciuiui în- 
; cercat al mersului nos

tru continuu ascendent 
I spre viitor, Partidul 
i Comunist Român, in 

jurul celui ce asigură, 
! prin pilduitoarea no

blețe revoluționară a 
gindirii sale de largă 
clarviziune și a faptei 
sale de neprecupețită 
dăruire, viitorul socia
list și comunist al pa
triei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Tot acest clocot, toa
tă această vibrație de 
sentimente, prin care 
participanții la con
gres se făceau, de 
fapt, ecoul celor 22 de 
milioane de cetățeni 
ai patriei, uniți sub 
semnul aceluiași emo- 

i ționant elan patriotic 
i •și revoluționar, și-a 
' găsit cea mai marcan- 
| tă întruchipare in ma

nifestările de nețărmu
rită bucurie cu care 
sala a salutat reale
gerea ca președinte al 
Frontului Democrației 
și Unității Socialiste 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. in care po
porul nostru vede 
chezașul de înaltă 
vrednicie a tot ceea ce 
reprezintă România 
socialistă in ansamblul 
omenirii contempora
ne — o tară inaintind 
biruitoare spre .tot 
mai inalte trepte de 
propășire economico- 
socială. o țară a su
veranității si demni
tății naționale, o țară 
a luptei hotărite pen-

DIN SALA 
CONGRESULUI

tru pace, progres so
cial, bună Înțelegere 
între toate popoarele 
lumii.

...De-a lungul celor 
două zile, sute de par
ticipanți au luat cu
vintul. Pe unii dintre 
ei ii cunoșteam din 
peregrinările reports- 
ricești de la un capăt 
la altul al țârii : ii in- 
tilnisem in halele de 
hărnicii materializate 
in mașini și instalații, 
pe ogoarele fertilizate 
de sirguința înfrățită 

rcu știința înaintată, in 
laboratoarele și amfi
teatrele unde se fău
resc noile întruchipări 
ale cunoașterii și ca
pacității creatoare a 
omului. Pe alții ii ve
deam acum, la tribuna 
congresului, pentru 
intiia oară. Cu mulți 
am stat de vorbă in 
pauze. O impresie stă
ruitoare se degajă din 
tot acest peisaj uman 
atit de bogat, divers și 
complex : înalta com
petență profesională, 
profunda responsabili
tate civică, devenite 
numitor comun, sub
stanță vie a felului de 
a gindi, a vorbi și a 
acționa al unor oameni 
proveniți din catego
riile cele mai felurite 
ale poporului. Și ce 
este mai impresionant 
și mai semnificativ e 
că nu puțini dintre ei 
nu sint membri de 
partid, dar — cum, pe 
bună dreptate, a e-

vidențiat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in 
istorica sa cuvintâre 
rostită in deschide
rea lucrărilor con
gresului — „abordează 
problemele cu înaltă 
răspundere, cu un [ni
vel politic și teoretic 
ridicat, cîteodată de
pășind chiar pe linii 
membri de partid. jA- 
ceasta arată creșterea 
puternică a conștiinței 
socialiste a poporului 
nostru". Și aceasta de
oarece — precum au 
ținut să sublinieze, in 
cadrul unui dialog i pe 
care 1-anv surprins în- 
tr-una din pauze, oa
meni atit de diferiți ca 
muncitorul lăcătuș 
Nistor Irinca. șef de 
echipă la întreprin
derea mecanică i de 
material rulant Sime- 
ria. țăranca coopera
toare Maria Tătârușa- 
nu din Dolhasca Su- 
cevii, profesorul Majai 
Adalbert din Miercu
rea Ciuc. pensionarul 
Gheorghe Ciobanu 
din Capitală — în
tre comuniști și mem
brii individuali al 
Frontului Democrației 
și Unității Socialiste 
există o uriașă trăsă
tură de unire, pe care 
o datorăm educației 
primite in toți acești 
ani de la partid. — 
dragostea fără de mar
gini față de patria so
cialistă, voința înflă
cărată de a-i spori 
avuția și gloria.

...Luminile marii săli 
s-au stins. Istoricul 
congres și-a încheiat 
lucrările. Dar ecourile 
lui se vor reverbera în 
zilele ce vin pe intreg 
cuprinsul țârii. Ultima 
zi a congresului în
seamnă și prima zi. a 
uriașei manifestări a 
democrației noastre 
socialiste in acțiune, 
campania pentru ale
gerile de deputați in 
Marea Adunare Na
țională și in consiliile 
populare, la care, prin 
MANIFESTUL FRON
TULUI DEMOCRA
ȚIEI ȘI UNITĂȚII 
SOCIALISTE — lumi
noasă chintesență a 
congresului, document 
in care sint. sintetiza
te toate insuflețitoa- 
rele sale idei — este 
chemată să participe 
cu elan patriotic în
treaga noastră națiune.

Victor 
BÎRLĂDEANU
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CONGRESUL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE
Expunerea prezentată de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, in congresul nostru, 
relevind în chip strălucit marile 
transformări revoluționare ce au avut 
loc in societate, precum și minuna
tele perspective ce se deschid dezvol
tării viitoare a României socialiste, 
reprezintă o contribuție remarcabilă 
la dezvoltarea creatoare a teoriei re
voluționare despre orînduirea socia
listă, un document însuflețitor pen
tru munca noastră de viitor, a spus 
in introducerea cuvintului său 
Nicolae Mihalache, delegat 
al municipiului București. Totodată, 
măsurile propuse de secretarul 
general al partidului cu privire la 
creșterea rolului Frontului Democra
ției și Unității Socialiste se înscriu 
ca o contribuție însemnată in canali
zarea energiei, capacității și hotăririi 
tuturor categoriilor sociale și organi
zațiilor obștești la înfăptuirea poli
ticii interne și externe a partidului 
și statului, mareînd o etapă nouă, 
superioară, în procesul adincirii con
tinue a democrației noastre socialiste.

Trecind în revistă multiplele suc
cese obținute de oam'enii muncii din 
Capitală, cit și unele neajunsuri, vor
bitorul a spus în continuare : In 
viitor ne vom ocupa mai îndeaproape 
de îmbunătățirea controlului oameni
lor muncii, acționînd pentru înlătu
rarea manifestărilor de formalism in 
activitatea unor echipe de control, 
pentru sporirea receptivității condu
cerilor unităților din rețeaua comer
cială, sanitară și a prestărilor de 
servicii, din domeniul transportului 
în comun, față de observațiile critice 
și sugestiile formulate de echipele de 
control al oamenilor muncii. Vom 
acționa In continuare cu mai multă 
fermitate pentru diversificarea și 
creșterea eficienței întregii activități 
a consiliilor Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, a organizațiilor 
sale în ce privește îmbunătățirea 
muncii de educare politico-ideologică 
și ridicarea nivelului de cunoaștere 
al maselor, perfecționarea stilului și 
metodelor de muncă și implicarea lor 
tot mai activă în viața și preocupă
rile colectivelor din întreprinderi, 
instituții și cartiere.

în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din Capitală vă 
asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom acționa 
cu hotărîre pentru a realiza o nouă 
calitate în toate domeniile de activi
tate, sporindu-ne astfel contribuția 
la făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate in patria noastră, 
la bunăstarea și fericirea poporului.

Recunoaștem în acest amplu și 
mobilizator program, în magistrala 
cuvintare rostită la congresul nos
tru de secretarul general al partidu
lui. contribuția hotărîtoare. gindirea 
revoluționară și profund novatoare 
ale celui mai de seamă fiu al po
porului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, eminentul om de stat 
care, prin strălucita sa personalitate 
și prin neobosita sa activitate, de
monstrează valoarea de simbol a 
unui popor liber și suveran, deoarece 
întreaga sa viață se contopește cu 
interesele supreme ale clasei munci
toare. ale întregii națiuni — a subli
niat în cuvîntul său AHO MUfe” 
ȘOH delegată a Consiliului Națio
nal al Femeilor. Sesizînd cerințele 
fundamentale ale fiecărei etape, cu 
excepționala sa clarviziune politică, 
secretarul general al partidului a 
conceput în mod strălucit rolul nou 
și locul pe care trebuie să-l ocupe 
în prezent Frontul Democrației și 
Unității Socialiste în viața social-po- 
litică a țării.

Aprobarea deplină, entuziasmul cu 
care femeile patriei noastre, împreu
nă cu întregul popor, au primit pro
punerile secretarului general al parti
dului s-au reflectat și in faptul că, 
într-un timp scurt, în organizațiile 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste s-au înscris peste 1 200 000 de 
femei, adică peste 48 Ia sută din tota
lul membrilor, iar în cadrul consiliilor 
și comitetelor teritoriale ale acestora 
ponderea femeilor este de peste 50 la 
sută. Acest fapt deschide perspective 
deosebite activității maselor de fe
mei. participării lor mai ample la 
viața politică și socială a țării, în 
consens cu aportul pe care îl aduc 
la crearea bunurilor materiale și spi
rituale ale societății.

Subliniez și de la această tribună 
consecvența cu care secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. se preocupă de creșterea 
continuă a rolului femeii în societate, 
considerând uriașul potențial de mun
că și creație pe care-1 reprezintă 
masele de femei ca pe o importantă 
forță de acțiune pentru progresul 
națiunii noastre socialiste.

Este o cinste deosebită pentru noi 
de a folosi și acest prilej pentru a 
exprima, în numele milioanelor de 
femei, sentimentele de profundă 
stimă, dragoste și recunoștință față 
de tovarășa Elena Ceaușescu, mili
tant de seamă al partidului, om de 
știință de mare prestigiu, strălucit 
model și îndemn pentru toate femeile 
țării. Noi, femeile, simțim in perma
nentă căldura și grija față de pro
blemele noastre, dragostea față de 
toți copiii țării, fierbintele umanism 
revoluționar propriu intregii vieți și 
activități a tovarășei Elena Ceaușescu. 
Totodată, mișcarea de femei din 
România are in persoana tovarășei 
Elena Ceaușescu un permanent 
călăuzitor, îndrumările sale prețioa
se determină perfecționarea continuă 
a activității Consiliului Național, a 
comitetelor și comisiilor femeilor.

Relevind că femeile reprezintă 
peste jumătate din populația țării, 
vorbitoarea a arătat ce sarcini le re
vin in diferite sectoare de activitate, 
precizînd, totodată, că se va inten
sifica munca pentru creșterea nivelu
lui politico-ideologic, a spiritului re
voluționar al femeilor, a combativi
tății, în scopul promovării normelor 
și principiilor eticii și echității socia
liste, lărgirii orizontului lor științific 
și cultural. în cadrul Festivalului na
țional „Cintarea României" se va a- 
sigura o participare și mai activă a 
femeilor la întreaga creație prilejui
tă de această amplă manifestare, îm- 
binîndu-se armonios acțiunile tehni- 
co-științiflce și profesionale cu cele 
politico-educative și cultural-artistice 
de masă.

împreună cu toate forțele națiunii, 
într-o unitate de nezdruncinat in ju
rul partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
femeile de pe întreg cuprinsul pa
triei. fără deosebire de naționalitate, 
se angajează solemn să nu-și precu
pețească forțele, priceperea, hărnicia 
și spiritul gospodăresc pentru reali
zarea planului de stat pe 1980. pen
tru înfăptuirea Programului partidu
lui, a istoricelor hotărâri adoptate de 
Congresul al XII-lea al partidului, 
a sarcinilor ce se desprind din lu
crările celui de-al II-lea Congres al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste.

Locuitorii satelor — in majoritate 
lucrători din agricultură — a spus 
Gheorghe Radu, del6gat al 
U.N.C.A.P. — au răspuns cu entu
ziasm noii inițiative a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privitoare la creș
terea rolului și îmbunătățirea orga
nizării Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, in organizațiile aces
tuia din mediul rural înscriindu-se 
circa 800 000 membri. Aceasta repre
zintă o nouă și grăitoare dovadă a 
atașamentului profund al țărănimii la 
politica internă șl externă a partidu
lui, hotărirea fermă a acesteia de a 
o înfăptui neabătut, de a da viață 
in mod exemplar hotărîrilor Con
gresului al XII-lea al partidului, cit 
și documentelor actualului nostru 
congres.

Prezentînd succesele obținute de 
țărănimea cooperatistă, vorbitorul a 
reamintit că, in 1979, comparativ cu 
anul 1974, producția globală reali
zată pe ansamblul sectorului agricol 
cooperatist, care deține ponderea în 
agricultura țării, a crescut cu 37.5 la 
sută, iar producția netă cu 55,5 la 
sută.

în aceste rezultate se regăsește și 
activitatea Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Producție și 
a uniunilor județene, care, așa cum 
a indicat conducerea partidului, au 
pus în centrul întregii lor munci po
litice și organizatorice producția, 
realizarea sarcinilor de plan, forma
rea omului nou, cu o înaltă conștiință 
și o temeinică pregătire.

Drept urmare a crescut neîncetat 
numărul unităților agricole coopera
tiste care obțin producții record, cu
cerind locuri fruntașe in întrecerea 
socialistă. în perioada dintre cele 
două congrese ale Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, 390 coo
perative agricole și asociații econo
mice intercooperatiste au fost distin
se cu titlul de „Erou al Muncii So
cialiste" și medalia de aur „Secera 
și ciocanul", precum și cu ordine ale 
Republicii Socialiste România.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că nivelul producțiilor obținute pe 
ansamblul sectorului agricol coope
ratist nu este pe măsura bazei teh- 
nico-materiale create, a marilor re
zerve și posibilități de care dispun 
unitățile agricole cooperatiste. Așa 
cum ne-a cerut tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — a spus el — va trebui 
să organizăm mai bine activitatea din 
agricultură, să întărim ordinea și 
răspunderea în muncă a fiecărui coo
perator și mecanizator, să mobilizăm 
toate forțele umane și materiale, ast
fel ca să ne aducem contribuția de
plină la înfăptuirea cu succes a mă
rețului program adoptat de congres.

Uniunea Națională a Cooperative
lor Agricole de Producție exprimă 
angajamentul ferm al intregii țără- 
nimi de a munci neobosit, în spiritul 
expunerii făcute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul deschiderii 
congresului nostru, pentru a ne 
aduce deplina contribuție la realiza
rea profundei revoluții agrare, la 
dezvoltarea și modernizarea in ritm 
susținut a producției agricole.

Ca delegată a celor peste 34 000 
membri ai organizațiilor Frontului 
Democrației și Unității Socialiste din 
Teleorman, a constructorilor dc rul
menți din municipiul Alexandria, a 
spus jyjla Bonîu, dele8ata a ju
dețului Teleorman, imi îndeplinesc cu 
nespusă bucurie mandatul încredin
țat de a exprima intreaga adeziune 
față de politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, funda
mentată in documentele programatice 
adoptate de Congresul al XII-lea al 
partidului, de a da glas sentimentelor 
de stimă pe care le nutrim, din adin- 
cul inimii, față de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Colectivul întreprinderii în care 
muncesc poartă răspunderea pentru 
realizarea unei treimi din rulmenții 
românești. La finele anului 1979 a 
înscris in bilanț un milion de rul
menți realizați peste prevederile pla
nului.

După ce a înfățișat preocupările ac
tuale ale colectivului de metalurgiști 
îndreptate spre creșterea eficienței 
producției și muncii, vorbitoarea a 
spus : Județul nostru se dezvoltă în 
ritmuri înalte, avînd în prezent o 
producție industrială de peste 100 de 
ori mai mare decit în 1938, iar în 
1985 vom realiza o producție globală 
în valoare de 45 miliarde lei. Toate 
acestea vor aduce noi elemente de 
progres și bunăstare pe meleagurile 
teleormănerie, care înfloresc odată cu 
țara. Dar, pentru ca programul sta
bilit de Congresul al XII-lea sh prin
dă viață, este nevoie ca și noi să ne 
dedicăm intreaga forță a minții și a 
brațelor înfăptuirii politicii partidu
lui, izvorul tuturor izbinzilor noastre. 
Noua calitate a muncii și a vieții ne 
cere să ne pregătim mereu, să fim la 
înălțimea tehnicii pe care o minuim. 
Ne-am propus ca, in cadrul Festiva
lului național „Cintarea României", 
organizațiile Frontului Democrației și 
Unității Socialiste din județul nos
tru să inițieze acțiuni menite să con
tribuie în mai mare măsură la inten
sificarea muncii politico-educative de 
masă, împletirea organică a activită
ții tehnico-științifice și cultural-artis
tice cu munca creatoare in producție, 
pentru înfăptuirea marilor obiective 
ale dezvoltării noastre economico- 
sociale in anul 1980 și în cincinalul 
1981—1985.

Angajindu-ne să muncim cu dă
ruire pentru îndeplinirea hotărârilor 
pe care le vom adopta aici, Ia cel 
de-al II-lea Congres al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste — a 
spus în încheiere vorbitoarea — ingă- 
duiți-ne, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru viața mi
nunată pe care o trăim, pentru vii
torul luminos al patriei, pentru pacea 
și liniștea căminelor noastre, să vă’ 
adresăm din adincul inimii intreaga 
noastră mulțumire.

în numele Consiliului Național 
pentru Educație Fizică șl Sport, al 
întregii mișcări sportive românești, 
exprimăm profunda adeziune față de 
măsurile inițiate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu privind creșterea rolului 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste în viața politică a țării, a 
subliniat în cuvîntul său Emil Dru-
gănescu, delegat al C.N.E.F.S.
întreaga mișcare sportivă susține 
din adîncul inimii toate aceste mă
suri care se înscriu in amplul proces 
de dezvoltare neîntreruptă a demo
crației socialiste din țara noastră și 
se angajează să acționeze cu un înait 
spirit de responsabilitate, cu toată 
dăruirea, pentru- îndeplinirea exem
plară a sarcinilor trasate de partid.

Prețioasele îndrumări date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu pentru creș
terea calității vieții contribuie per
manent la valorificarea din plin a 
condițiilor minunate create de partid 
șl de stat pentru continua dezvoltare 
și afirmare a sportului românesc. Pe 
această linie se înscrie „Daciada", 
ampla competiție polisportivă cu ca
racter național organizată din iniția
tiva tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Prima ediție a reunit la întrecerile 
sale peste 8 milioane de cetățeni, in 
cea mai mare parte tineri și tinere, 
de la orașe și sate — români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți. întrecerile celei de-a II-a ediții, 
aflată în plină desfășurare, vor de
păși în amploare și calitate pe cele 
ale primei' ediții, demonstrind că 
„Daciada" va deveni, așa cum cere 
secretarul general al partidului, o 
adevărată olimpiadă a sportului ro
mânesc. La rindul lor, sportivii ro
mâni. de performanță obțin succese 
de prestigiu, reprezintă culorile pa
triei cu cinste și demnitate. în ultimii 
ani, România ocupă în clasamentele 
mondiale și europene locul al V-lea. 
Sîntem — in același timp — con- 
știenți- că în activitatea sportivă de 
masă și de performanță există incă 
multe lipsuri și neajunsuri, care pot 
și trebuie să fie înlăturate.

Prin traducerea in viață a propu
nerilor tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu privire la creșterea rolului Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste în viața politică a țării și îmbu
nătățirea organizării sale, mișcarea 
sportivă din țara noastră va putea 
acționa mai binfe și mal eficient pen
tru punerea în valoare a potențialu
lui uman și material de care dispune 
sportul românesc. Vom asigura parti
ciparea activă și nemijlocită a ma
selor largi de sportivi la înfăptuirea 
politicii generale de dezvoltare eco-. 
nomico-socială a tării ; ne vom face 
un titlu de onoare în a contribui, prin 
succesele obținute în întîlnirile inter- 
țări, la sporirea înaltului prestigiu de 
care se bucură România socialistă pe 
plan internațional.

Congresul al II-lea al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste — 

cadrul democratic instituțional și or
ganizatoric cel mai larg, care cuprin
de toate forțele politice și sociale ale 
țării, în mod practic întregul nostru 
popor - a spus Eduard Eissn- 
blUrgGr delegatul Consiliului oa
menilor muncii de naționalitate ger
mană, ne înfățișează tabloul gran
dios și impunător al devenirii Româ
niei contemporane și viitoare, demo
cratismul nostru socialist real, în 
plină acțiune.

După ce a enumerat cuceririle fun
damentale ale poporului nostru in 
cei 35 de ani care au trecut de la 
eliberarea țării, vorbitorul a spus : 
O etapă nouă, superioară în exerci
tarea puterii de către popor- se reali
zează prin aplicarea măsurilor pro
puse de dumneavoastră, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. pri
vind creșterea rolului Frontului De
mocrației și Unității Socialiste. In
tr-adevăr, România socialistă se înal
ță din gîndul și voința tuturor, aspi
rațiile și năzuințele comune, unita
tea de nezdruncinat a adevărului 
unanim recunoscut, după care edifi
carea socialismului este rezultatul 
eforturilor comune ale poporului ro
mân și ale naționalităților conlocui
toare, care transpun în viată cu un 
puternic elan patriotic politica parti
dului comunist. Participarea activă 
a naționalităților, alături de poporul 
român, la procesul de perfecționare 
și înflorire a societății socialiste ro
mânești să explică și prin dialectica 
acestui proces in care, pe de o parte, 
naționalitățile conlocuitoare își aduc 
contribuția la dezvoltarea întregii 
societăți, iar, pe de altă parte, dez
voltarea întregii societăți — inclusiv 
înflorirea națiunii române — asigură 
condiții prielnice pentru dezvoltarea 
socialistă a naționalităților conlocui
toare din România.

Rezolvarea problemei naționale din 
România constituie una din marile 
cuceriri ale regimului socialist, rod 
al politicii naționale consecvente si 
principiale a Partidului Comunist 
Român, reafirmată și de la tribuna 
Congresului al XII-lea, promovată 
de dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. fapt pen
tru care vă aducem din âdincul ini
mii prinos de recunoștință.

Consiliul oamenilor muncii de na
ționalitate germană este ferm hotărît 
să contribuie, împreună cu celelalte 
componente ale Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, și mai efec
tiv la educarea oamenilor muncii ger
mani în spiritul dragostei si devota
mentului nețărmurit față de patrie, 
de a milita neobosit pentru cimen
tarea și mai puternică a unității din
tre toți oamenii muncii — români, 
maghiari, germani, sîrbi și de alte 
naționalități — care, animați de a- 
celeași interese și aspirații, dau viață 
istoricelor hotărîri ale Congresului al 
XII-lea al partidului, participă cu 
însuflețire la lupta pentru întărirea 
și înflorirea, continuă a României so
cialiste — patria lor comună.

Este adevărat — â arătat vorbito
rul — că implicarea masivă a națio
nalităților conlocuitoare in viața so- 
cial-politică. conlucrarea in spiritul 
celei mai desăvârșite umtăti eu po
porul român nu sint deloc pe placul 
unor cercuri din străinătate care se 
autointitulează „binevoitoare" și care 
încearcă să interpreteze integrarea 
noastră din ce în ce mai puternică 
în efortul comun de construire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate drept o formă de dezintegrare a 

fizionomiei proprii, de asimilare for
țată a naționalităților conlocuitoare. 
Adevărul dialectic este insă că, toc
mai datorită unui asemenea climat 
de democrație reală, in plină acțiu
ne. naționalitățile conlocuitoare din 
România nu numai că se simt și mai 
aproape, mai imite cu națiunea ro
mână. dar își pot păstra și dezvolta 
nestingherit identitatea, ființa lor 
etnică.

în încheiere. îmi îndeplinesc cu sa
tisfacție mandatul de a asigura 
congresul dă angajarea fermă a con
siliului nostru pentru aplicarea în
tocmai a hotărîrilor ce vor fi adop
tate de cel mai' larg forum democra
tic al României socialiste.

Noi am înțeles, atunci cind secreta
tul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a făcut propune
rile privind creșterea rolului Frontu
lui Democrației și Unității Socialiste 
in viața politică a țării, că se impu
ne cu necesitate ca toate energiile 
creatoare să fie mobilizate, toate for
țele națiunii să se înmănuncheze și 
mai strîns în jurul partidului pentru 
a înainta mai repede, mai cu spor în 
vasta operă de construcție a unei 
Românii moderne, a unei. Românii 
care încă în viitorul cincinal trebuie 
să se situeze printre țările cu o dez
voltare medie, a spus iQQftQ Zfli- 
nCÎ! deleSată a județului Brăila. 
La acest vast program de construc
ție. trasat de partid, noi, cei din ju
dețul Brăila, subscriem din toată 
inima.

Cu prilejul constituirii organizații
lor Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, locuitorii satelor comunei 

noastre, Movila Miresii, care in cu- 
rind va deveni oraș, au hotărit să 
realizeze multe lucruri, atit pentru 
creșterea puterii economice, cit și 
pentru înfrumusețarea așezării și in
tensificarea activității cultural-edu
cative.

în continuare, vorbitoarea a rele
vat hotărîrile luate de țăranii coope
ratori din localitate pentru a trans
forma cimpurile de cultură în adevă
rate izvoare de belșug, obținind pe 
suprafețe mari peste 5 000 kg grîu și 
mai mult de 7 000 kg boabe po
rumb la hectar, iar din grădinile de 
legume producții care să se situeze 
pe primele locuri în țară. Progra
mele de dezvon.are industrială și re
construcție edilitar-gospodârească au 
transformat comuna intr-un vast șan
tier. șantierul viitorului oraș.

Aș dori să asigur congresul, pe 
dumneavoastră, tovarășe secretar ge
neral, că tot ceea ce ne-am propus 
vom înfăptui — a spus vorbitoarea, 
împărtășim întru totul sarcinile ce 
ni le-a dat secretarul general al 
partidului cu privire la creșterea con
tinuă a eficienței economice în toate 
ramurile și activitățile unităților din 
agricultură, conștienți că numai pe 
calea valorificării superioare a resur
selor naturale și umane, a utilizării 
cit mal depline și raționale a mașini
lor, îngrășămintelor, a reducerii chel
tuielilor materiale, a unei mai bune 
organizări a producției în cadrul con
siliului unic agroindustrial, se va ob
ține o înaltă productivitate.

Cu încredere deplină în politica 
partidului, aplicînd neabătut măsurile 
ce vor fi adoptate de congres ..pentru 
creșterea rolului Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, consiliul lo
cal pe care il reprezint aici, toți oame
nii muncii din comuna Movila Miresii 
vor depune toate eforturile pentru 
transpunerea in viață a documentelor 
Congresului al XII-lea al partidului, 
pentru realizarea întocmai a sarcini
lor de plan in profil teritorial ce ne 
revin in 1980 și in cincinalul 1981— 
1985 — a arătat în încheiere vorbi
toarea.

în numele Uniunii Tineretului Co
munist, al întregului tineret al pa
triei, a spus PanteUnwn Găvă- 
H6SCU delegat al U.T.C., exprim 
înalta apreciere și aprobarea depli
nă față de expunerea prezentată de 
.secretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. document 
programatic de mare însemnătate 
pentru intreaga activitate a poporului 
nostru, ce prefigurează căile și mij
loacele pentru înfăptuirea neabătută 
in viață a Programului partidului, a 
obiectivelor stabilite de recentul fo
rum al comuniștilor.

Raportăm că Uniunea Tineretului 
Comunist inițiază ample acțiuni de 
muncă in cadrul întrecerii uteciste 
„Tineretul — factor activ în reali
zarea cincinalului revoluției tehnico- 
științifice", dezvoltă o seamă de ini
țiative pentru creșterea producției, a 
productivității muncii și îmbunătă
țirea calității produselor. Șantierele 
de muncă ale tineretului sînt adevă
rate școli de muncă și educație comu
nistă a tineretului. Avem convin
gerea că trebuie să facem mai mult 
pentru ca activitatea desfășurată de 
noi să se ridice la nivelul cerințelor 
și exigențelor actuale, atît printr-o 
mai bună organizare a muncii, cît și 
prin eliminarea neajunsurilor exis
tente in practica organizațiilor noas
tre. Vom acționa perseverent pentru 
ca fiecare tinăr ' să-și îndeplinească 
îndatoririle profesionale, să respecte 

normele ordinii și disciplinei la fie
care Ioc de muncă. Un accent deose
bit îl vom pune pe extinderea acțiu
nilor de muncă patriotică, îndeosebi 
pentru construirea unor importante 
obiective industriale, realizind in 
anul 1980 lucrări in valoare de 5,6 
miliarde Iei. Vom acționa cu toată 
fermitatea pentru îmbunătățirea con
tinuă a activității educative, ne vom 
intensifica preocupările pentru lăr
girea orizontului de cunoaștere al ti
nerilor, pentru consolidarea temeini
că a convingerilor științifice despre 
lume și viață, așezînd la baza educa
ției civice a tineretului normele eti
cii și echității socialiste.

Festivalul național „Cintarea Româ
niei", amplă manifestare organizată 
din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, desfășurată sub egida 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, la care au participat peste 
1,4 milioane tineri, constituie un ca
dru eficient de educare politică și 
afirmare creatoare și pentru tînăra 
generație. Ținind seama de răspun
derile ce ne revin, vom acționa pen
tru ca la cea de-a treia ediție a fes
tivalului să ridicăm conținutul activi
tății politico-educative pe o treaptă 
calitativ nouă. Prin întreaga sa acti
vitate, U.T.C. va urmări ca fiecare 
tinăr să fie format spre a participa 
activ la efortul de dezvoltare multi
laterală a țării și a apăra, cu sacrifi
ciul vieții dacă este nevoie, cuceririle 
revoluționare ale poporului nostru.

Tineretul patriei își exprimă depli
na adeziune față de politica externă 
promovată de partidul și statul nos
tru, magistral definită în Raportul 
prezentat la Congresul al XII-lea al 
P.C.R., la a cărei elaborare și în
făptuire contribuția determinantă o 

aduce-secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

împreună cu toți oamenii muncii, 
militarii armatei noastre își exprimă 
ferma convingere că prezența dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în fruntea a- 
cestui organism politic reprezenta
tiv constituie garanția cea mal 
sigură a participării efective, con
știente și entuziaste a maselor la 
conducerea și soluționarea treburilor 
obștești, a consolidării și mai puter
nice a unității poporului în jurul 
gloriosului nostru partid comunist — 
izvor al tăriei sistemului nostru na
tional de apărare — a subliniat ge
nera! it. Gheorghe Gomoiu, 
delegat al Ministerului Apărării Na
ționale.

în continuare, vorbitorul a relevat 
că îndeplinindu-și cu abnegație mi
siunea sa de bază — pregătirea în 
vederea apărării, împreună cu în
tregul popor, a cuceririlor revoluțio
nare. a libertății, independentei, su
veranității și integrității patriei — 
armata ia parte activă la viața so- 
cial-politică a țării, la dezvoltarea 
economiei, naționale. In actualul cin
cinal, militarii au participat la con
struirea, extinderea sau moderniza
rea a 85 de obiective industriale, la 
construcția Canalului Dunăre-Marea 
Neagră, a metroului din Capitală, a 
unor importante obiective social-cul- 
turale, în activitatea de modernizare 
și dezvoltare a căilor de comunica
ție, Ia realizarea sistemelor de hidro
ameliorații și la campaniile de strîn- 
gere a recoltei.

După ce a arătat că întregul per
sonal al armatei acționează ferm 
pentru transpunerea in viață a sar
cinilor ce revin oștirii din documen
tele celui de-al XII-lea Congres al 
partidului, că militarii care au fost 
aleși în consiliile Frontului Demo
crației și Unității Socialiste își vor 
face pe deplin datoria, că toate ca
drele militare, întregul personal al 
armatei, dovedind o atitudine civică 
înaintată, vor participa activ la des
fășurarea acțiunilor obștești inițiate 
atît la nivel național, cît și pe plan 
local, consolidînd astfel și mai mult 
unitatea indisolubilă dintre armată 
și popor, vorbitorul a spus:

în îndeplinirea sarcinilor ce ne 
revin avem permanent drept călăuză 
exemplul .dumneavoastră luminos, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. Ați fost neînfricat luptă
tor în epopeea bătăliilor împotriva 
exploatării și asupririi, vă îndepliniți 
astăzi cu clarviziune științifică, pa
tos și cutezanță revoluționară su
premele răspunderi cu care v-a în
vestit poporul, însăși istoria. Elanul 
clocotitor, fermitatea, combativitatea 
și dinamismul ce le dovediți în con
ducerea amplului proces revoluțio
nar pe care îl trăiește patria, pre
ocuparea neabătută pentru pacea și 
binele omenirii sînt tot atîtea stră
lucite virtuți de militant și patriot 
înflăcărat, de luptător consecvent 
pentru victoria socialismului și co
munismului, constituie pentru fiecare 
dintre noi, pentru toți oamenii mun
cii, un însuflețitor îndemn de a ne 
consacra întreaga putere de muncă 
înfloririi și apărării scumpei noastre 
patrii.

Ne exprimăm și cu acest prilej 
totala adeziune față de politica in
ternă și externă a partidului și a 
statului nostru socialist, față de ac
țiunile întreprinse, din inițiativa to
varășului Nicolae Ceaușescu, pentru 
apărarea cauzei păcii, pentru înfăp
tuirea dezarmării generale, în primul 

rind a dezarmării nucleare, pentru 
victoria cauzei libertății și inde
pendenței popoarelor, pentru afir
marea noilor principii în relațiile 
dintre state și pentru dezvoltarea 
colaborării internaționale — a sub
liniat în încheiere vorbitorul.

Ingăduiți-mi să-mi exprim bucuria 
și recunoștința pentru prilejul ce mi 
s-a oferit de a participa la forumul 
național al democrației noastre socia
liste și să dau glas sentimentelor de 
dragoste și mulțumire ale locuitorilor 
meleagurilor vrîncene pentru grija 
pe care dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, o purtați 
țării și oamenilor ei, pentru fermi
tatea revoluționară cu care vă con- 
sacrați întreaga viață și putere de 
muncă înălțării patriei pe noi trepte 
de bunăstare și progres — arată în 
cuvîntul său Aurica Popa,dele' 
gată a județului Vrancea.

Consiliul județean Vrancea al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, sub conducerea organizației ju
dețene de partid, a desfășurat o vie 
activitate politico-organizatorică pen
tru mobilizarea energiei și capacității 
creatoare a maselor, a inițiativei și 
puterii lor de muncă, la înfăptuirea 
neabătută a Programului partidului 
și realizarea în bune condiții a sar
cinilor economico-sociale ale actua
lului cincinal. Planul producției glo
bale industriale pe primii patru ani 
a fost îndeplinit cu 20 de zile mai 
devreme, iar lucrătorii ogoarelor 
vrîncene au obținut in 1979 cele mai 
bune rezultate din istoria agriculturii 
județului nostru.

Organele Frontului Democrației și 
Unității Socialiste au acționat pentru 
popularizarea, cunoașterea și însu
șirea de către oamenii muncii a ho
tărîrilor de partid, a legilor țării, 
pentru aplicarea în viață a progra
mului ideologic al partidului, ridi
carea nivelului de pregătire politico- 
ideologică și educarea tuturor cetățe
nilor în spiritul cultului muncii, al 
normelor eticii și echității socialiste.

Organizațiile componente ale Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste au acordat o deosebită atenție 
îmbunătățirii aprovizionării popu
lației, realizării programului de con
strucții de locuințe și obiective social- 
culturale, înfrumusețării și gospodă
ririi localităților județului. La îmbu
nătățirea activității din acest dome
niu un aport însemnat revine și con
trolului obștesc, care a acționat ca 
un instrument de educație civică, 
contribuind efectiv și eficient la pro
movarea experienței înaintate și sti
mularea exemplelor bune, la promo
varea unei atitudini corespunzătoare 
în rindul lucrătorilor din unitățile de 
servire a populației și în alte sec
toare.

Stăpiniți de alese gînduri și’ senti
mente, ne exprimăm călduros satis
facția că dumneavoastră, mult stima
te tovarășe secretar general, să vă 
aflați în continuare în înalta funcție 
de președinte al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, garanție su
premă a conducerii cu strălucire a 
poporului român spre noi victorii pe 
drumul făuririi celei mai drepte și 
umane societăți, a comunismului, în 
patria noastră.

încerc sentimente de profundă 
mindrie patriotică pentru înalta cin
ste pe care cei peste 50 000 de mem
bri ai Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, oameni ai muncii de 
pe frumoasele plaiuri sătmărene — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — mi-au încredințat-o 
de a exprima de la această tribună 
adeziunea lor totală la măsurile în
treprinse din inițiativa secretaru
lui general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste România 
și președintele Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, privind con
stituirea organizațiilor proprii ale a- 
cestui organism politic permanent, 
revoluționar, democratic și reprezen
tativ in sate, cartiere, întreprinderi 
și instituții — a spus în cuvîntul său 
Bencze Emeric, delegat al iu- 
dețului Satu Mare.

Acum, prin crearea organizațiilor 
proprii ale Frontului Democrației’ și 
Unității Socialiste, din care fac parte 
și muiți dintre cei ce lucrează în cen
trul nostru de proiectare, vom avea 
posibilitatea să înfăptuim mai bine 
sarcinile multiple ce ne revin din 
documentele Congresului al XII-lea 
al partidului. Ne gindim la desfășu
rarea unitară a muncii politice de 
masă, pentru a stimula inițiativa și 
eforturile creatoare alo întregului co
lectiv, în vederea realizării sarcini
lor ce ne revin. Vom acționa să in
troducem în activitatea pe care o 
desfășurăm proiectarea practică, să 
utilizăm soluții care să corespundă 
sarcinilor noastre de viitor, ținînd in 
același timp seama de posibilitățile 
actuale. In mod deosebit ne vom mo
biliza, sub conducerea organizațiilor 
de partid, să utilizăm cu precădere 
materialele cele mai economice și cu 
eficientă sporită, căutind in același 
timp ca obiectivele ce se proiectează 
in centrul nostru județean să aibă 
personalitate și să se distingă prin
tr-o linie arhitectonică modernă, co
respunzătoare cerințelor locuitorilor 
meleagurilor acestui colț de patrie 
unde trăim și muncim.

în încheiere, vă rog să-mi permi
teți să-mi exprim din toată inima 
deplina adeziune față de politica in
ternă și externă promovată de parti
dul și de statul nostru, față de isto
ricele hotărîri adoptate de cel de-al 
XII-lea Congres, hotăriri care prefi
gurează cu excelentă forță vizionară 
dezvoltarea în viitor a României so
cialiste.

Asigur Congresul Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, pe mult 
stimatul nostru secretar general al 
partidului, președinte al Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. că oa
menii muncii din județul Satu Mare, 
fără deosebire de naționalitate, in 
strinsă unitate și frăție, vor acționa 
cu dăruire și pasiune revoluționară 
pentru a realiza in mod exemplar 
hotărîrile Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist Român, aducin- 
du-și contribuția la înflorirea scum
pei noastre patrii, România socialistă.

Tehnicienii din intreaga țară au 
primit cu entuziasm și adeziune cu- 
vintarea de importanță istorică ros
tită de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la deschiderea congresului nostru, a 
spus tovarășul |0Sjf ȚrgpșO, 
delegat al Consiliului Național al In
ginerilor și Tehnicienilor. Ei sînt ho- 
tărîți să ridice la nivelul exigențe
lor actuale activitatea comisiilor de 
ingineri și tehnicieni din toate uni
tățile economice, precum și activi
tatea Consiliului Național al Ingine
rilor și Tehnicienilor. Permiteți-mi 
ca, în numele oamenilor de știință, 
cercetătorilor, inginerilor, tehnicieni
lor. să dau glas expresiei celei mai 
depline și entuziaste adeziuni la po
litica internă și externă a partidului 
și statului, precum și angajamentu
lui ferm și solemn de a face totul 

pentru înfăptuirea mărețelor idei, • 
mobilizatoarelor sarcini stabilite de 
Congresul al XII-lea al Partidului 
Comunist Român în fața întregu
lui popor. Ne exprimăm, de a- 
semenea, întreaga dragoste și pro
funda noastră stimă, tovarășa 
Nicolae Ceaușescu, pentru dăruirea 
revoluționară cu care munciți, spre 
binele patriei și poporului, pentru 
clarviziunea politică cu care condu
ceți partidul și țara. Subliniind spri
jinul pe care oamenii de știință l-au 
primit din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, vorbitorul a adăugat: 
Ne angajăm să transpunem integral 
in viață sarcinile Congresului parti
dului intr-un spirit de înaltă respon
sabilitate, prin îndeplinirea lor la 
toți parametrii fizici și la toți indi
catorii, prin buna pregătire a noului 
plan cincinal 1981—1985, și mai ales 
prin asigurarea devansului de 3—3 
ani cerut de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în desfășurarea creației 
științifice și tehnice fâță de dez
voltarea economico-socială.

în acest context — a continuat 
vorbitorul — s-au înscris cu deose
bită vigoare măsurile adoptate, in 
iunie 1979, de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. cu privire la 
îmbunătățirea organizării și funcțio
nării Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, transformarea 
lui in organ de partid și de stat, larg 
reprezentativ și deliberativ, precum 
și numirea ca președinte al Con
siliului Național pentru Știință șl 
Tehnologie a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, mar' 
cântă personalitate politică și știin
țifică, cu vastă experiență de «joți- 
ducere și cu un imens prestigiu 
științific în țară și străinătate. Sub 
conducerea tovarășei Elena Ceaușescu 
s-a desfășurat în ultimul timp, cu 
participarea unui mare număr de 
specialiști din institutele centrale, 
academiile de profil, învățămintul 
superior, din ministere, centrale și 
întreprinderi, o largă acțiune de îm
bunătățire a activității de cercetare 
științifică, dezvoltare tehnologică și 
de introducere a progresului tehnic 
în toate domeniile.

După ce și-a exprimat acordul de
plin față de analiza profundă cu
prinsă în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu rostită la deschi
derea lucrărilor congresului, în în
cheiere vorbitorul a spus :

Ne angajăm în fața Congresului 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste și a dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ca, sub conducerea dumneavoastră 
înțeleaptă și cutezătoare, vom facs 
totul spre a fi demni de înalta în
credere ce ni se acordă, că vom 
munci mai mult și mai bine pentru 
afirmarea cu putere a revoluției 
tehnico-științifice in viața și munca 
națiunii noastre.

Doresc ca de la această înaltă tri
bună să-mi exprim deplina adeziu
ne la ideile și tezele cuprinse in în- 
suflețitoarea cuvintare rostită de 
secretarul general al partidului, pre
ședintele republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a menționat in cuvîntul 
sau neana Colesnicencu, 
delegată a județului Tulcea. Sînt pe 
deplin convinsă că amploarea și 
complexitatea sarcinilor edificării 
societății socialiste multilateral dez
voltate impun accentuarea partici
pării întregului popor Ia viata politi
că a societății noastre, la întărirea 
unității social-politice a poporului 
nostru.

Trăind intens marile prefaceri re
voluționare și împliniri socialiste, 
oamenii muncii de pe străvechile 
meleaguri tulcene s-au înscris, încă 
din primele zile, în organizațiile 
Frontului Democrației șt Unității So
cialiste. Raportez Congresului că în 
județul nostru au fost primiți aproa
pe 40 000 membri individuali, s-au 
constituit 374 organizații ale Fron
tului Democrației sî Unității Socia
liste. întreaga perioadă de constitui
re a organizațiilor, de desfășurare a 
adunărilor și conferințelor consiliilor 
locale ale Frontului au constituit incă 
un prilej de acțiune și angajare po
litică sporită pentru traducerea în 
viață a istoricelor documente ala 
Congresului al XII-lea al partiduluii 
S-a desfășurat o activitate politico-; 
organizatorică mai vie, do coordonare 
a eforturilor organizațiilor compo
nente, asigurîndu-se o mai bună le
gătură cu masele de cetățeni, stimu- 
lindu-se inițiativa și contribuția a- 
cestora la realizarea celor 105 milioa
ne Iei ce reprezintă lucrări de muncă 
patriotică dedicate înfrumusețării șl 
gospodăririi localităților. Consiliul 
județean și cele locale, organizațiile 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste și-au sporit aportul la gene
ralizarea explerienței pozitive în in
dustrie, agricultură, investiții, con
strucții, la educarea prin muncă a ti
nerei generații, la afirmarea tot mai 
activă a femeilor în viața social-eco- 
nomică a județului. Un cîmp larg de 
acțiune îl constituie coordonarea ac
tivității celor 683 echipe de control, 
din care fac parte peste 2 450 oameni 
ai muncii din toate domeniile de ac
tivitate.

Pentru tot ce s-a înfăptuit in aoeștî 
ani, pentru condițiile minunate de 
muncă și viață, ca $1 pentru perspec
tivele luminoase ce se deschid jude
țului în cincinalul viitor, toți cei 
ce trăiesc și muncesc in județul * 
de la gurile Dunării adresează, 
din inimă, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mai calde mulțumiri, 
intreaga lor considerație șl gratitu
dine.

în încheiere, vorbitoarea a făcut 
propunerea ca, în scopul creării unor 
posibilități și mai mari de participare 
la actul decizional, organizațiile Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste să aibă reprezentanți în orga
nele de conducere colectivă, respec
tiv ca președinții acestor organizații 
din unitățile socialiste să fie și mem
bri de drept ai consiliilor oamenilor 
muncii din unitățile respective.

După ce a arătat că muzicienii i-au 
încredințat mandatul do a exprima 
totala lor adeziune la propunerile 
secretarului general al partidului cu 
privire la creșterea rolului Frontului 
Democrației și Unității Socialiste și la 
îmbunătățirea organizării sale, Pe
tre Brâncuși,delegat al Uniu- 
nii compozitorilor, a spus :

Expunerea dumneavoastră la acest 
Congres, care cuprinde o profundă 
analiză a adîncilor prefaceri revolu
ționare ce și-au pus pecetea pe în
treaga viață politică și socială a țării, 
reprezintă o sinteză densă a concep
ției partidului nostru despre ce esta 
și cum trebuie să se manifeste, în în
treaga existență a poporului, demo
crația socialistă. Nutrim cele mai sin
cere și călduroase sentimente de pre
țuire pentru inițiativele dumneavoas
tră, pentru neobosita activitate revo-
(Continuare în pag. a V-a)
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in cuvintul participanților 
la dezbateri

(Urmare din pag. a IV-a)
luționară pe care o desfășurat! în 
fruntea partidului $i statului. în frun
tea Frontului Democrației și Unității 
Socialiste. Din aceste initiative izvo
răsc riurile ale căror ape se adună in- 
tr-o singură zare numită : înflorirea 
patriei, creșterea nivelului de civili
zație $1 cultură al tuturor celor ce 
muncesc.

în calitatea noastră de creatori, nu 
putem uita modul in care ne-ati re
levat semnificația pilduitoare a tezau
rului artistic făurit de veacuri de po
porul nostru și ne-ati adresat che
marea să continuăm modelele înainta
șilor creatori de cintece militante, 
patriotice și revoluționare. în recen
tele referiri la artă cuprinse în isto
ricul Raport la Congresul al XII-lea 
al partidului, in documentele prezen
tate Congresului la care luăm parte 
regăsim, de asemenea, un puternic 
imbold de a ne situa, prin munca de 
creație și educație, în miezul fierbinte 
al zilelor noastre.

Subliniind că, în cadrul Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
Uniunea compozitorilor a întreprins 
în ultimii ani pe marile platforme in
dustriale și la sate, în colaborare cu 
instituțiile profesioniste și de învăță- 
m.înt muzical, cu universitățile cultu- 
râț-științifice, numeroase acțiuni me
nite .să contribuie la promovarea ma
rilor valori ale creației muzicale din 
trecut și de azi, să sprijine procesul 
de educație estetică, vorbitorul s-a 
referit La participarea membrilor 
uniunii la pregătirea și desfășurarea 
celei de-a treia ediții a Festivalului 
national „Cîntarea României".

Cultura socialistă, in cadrul el mu
zica românească actuală — a arătat 
în încheiere vorbitorul — are misiu
nea de a arăta omenirii, cu maximă 
putere de expresie, ce înseamnă noua 
ipostază a artei noastre, ce înseamnă 
umanismul revoluționar. Vă asigur că 
din creația epocii noastre vor lua 
ființă acele opere care să înfrunte 
timpul, să vorbească generațiilor vii
toare despre o epocă eroică, in care 
un popor condus de cîrmaciul său în
țelept își făurește neabătut destinul, 
clădindu-șl cu propriile forte o lume 
nouă, la ale cărei temelii se află pia
tra străbunelor cetăti dacice. Pe acest 
drum nu există nici osteneală, nici 
ezitare, ci doar încredere și dragoste 
pentru cel care ne conduce, pentru 
președintele tării, pentru poporul din 
care facem parte, ca oameni și muzi
cieni ai României socialiste.

îmi exprim deplina adeziune față 
de tezele și ideile de neasemuită va
loare teoretică și practică cuprinse 
în expunere, care deschid orizonturi 
și mai cuprinzătoare afirmării largi 
a democrației socialiste, participării 
întregului popor la actul conducerii, 
constituind pentru noi toți un 
prețios îndrumar în activitatea pe 
care sîntem chemați să o des
fășurăm, pentru înflorirea mul
tilaterală a patriei, a spus
Di'îiiyUr delegată a județului Bra
șov. Vă rugăm să ne permiteți, sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să vă adresăm cele mai vii mulțu
miri, recunoștința noastră fierbinte 
pentru inițiativele și propunerile 
dumneavoastră privind continua 
adincire și afirmare a democrației 
socialiste, creșterea rolului Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, organism politic reprezenta
tiv în viața societății noastre, pen
tru posibilitatea ca și cei care nu 
sintem membri ai partidului, oameni 
ai muncii, cetățeni de diferite vîrste 
și profesii, fără deosebire de națio
nalitate, să luăm parte activă la dez
baterea organizată a tuturor pro
blemelor politice, economice șl so
ciale, la făurirea conștientă a vieții 
noi, libere, independente și pros
pere, spre care ne călăuzește cu 
clarviziune Partidul Comunist Ro
mân,

După ce a înfățișat aspecte pri
vind realizarea sarcinilor de produc
ție în diverse domenii, vorbitoarea 
a spus: Asigurăm congresul, pe 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, puternic mo
bilizați de recenta dumneavoastră 
vizită de lucru în municipiul Bra
șov, de prețioasele indicații și reco
mandări date și cu acest prilej, de 
cele cuprinse în expunerea pe care 
ați făcut-o aici, oamenii muncii 
brașoveni, constituiți in organizați
ile democrației și unității socia
liste, sub conducerea comitetului 
județean de partid, își vor spori efor
turile pentru înfăptuirea obiective
lor cuprinse în planul de dezvoltare 
economiCo-socială. înțelegîndu-și ro
lul și răspunderile ce le revin, 
aceste organizații vor milita pentru 
stimularea participării oamenilor 
muncii din întreprinderi, instituții, 
din cartiere și de la sate la dezba
terea și rezolvarea problemelor pro
ducției, la înfăptuirea sarcinilor și 
obiectivelor sociale și educative, la 
ridicarea nivelului calitativ al în
tregii activități. Ne angajăm, tot
odată, in fața congresului, în fața 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să transpunem 
in fapte de muncă șl viață hotărîrile 
ce le va adopta acest forum, să valo
rificăm tot mai bine cadrul organi
zatoric ce ni-1 .oferă acest organism 
politic, democratic, revoluționar și 
patriotic, pentru a spori și mal mult 
contribuția locuitorilor județului 
Brașov la înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului, la înflorirea și prosperitatea 
patriei, la înaintarea României _ pe 
drumul luminos al socialismului și 
comunismului.

Ne găsim aici pentru a da mărtu
rie despre solidaritatea noastră cu 
toți fiii poporului nostru în străda
niile comune de a zidi viața cea 
nouă în tara noastră nouă. Luăm 
parte la lucrările Congresului Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste pentru a face dovadă că sîntem 
părtași la telurile activității sale 
politice, prin politică înțelegînd noi 
săvîrșlrea a tot ceea ce poate con
tribui la înălțarea patriei, la afir
marea neamului șl Ia realizarea 
idealurilor legitime ale poporului — 
a spus patriarhul Justin Moi- 
S6SCU delegat Bisericil Orto
doxe Române.

Amintind transformările înnoitoare 
petrecute în tara noastră, indeosebi 
în ultimii 15 ani, vorbitorul a spus: 
La toate aceste mutații din viata 
noastră și-a adus contribuția și 
Frontul Unității Socialiste. De aceea, 
apreciindu-se aportul pe care el este 
chemat să-1 aducă în viata politică 
a țării, au fost primite cu entuziasm 
propunerile conducătorului poporului 
nostru de îmbunătățire a structurii și 

activității frontului. Tocmai învesti
rea tuturor cetățenilor republicii 
noastre cu demnitatea de partici
pant! activi la chivernisirea treburi
lor obștești constituie rostul eveni
mentului politic pe care-1 înfăptu
iește acum poporul prin trimișii săi 
la Congresul Frontului Democra
ției și Unității Socialiste. în noua 
sa structură, Frontul Democrației și 
Unității Socialiste iși va aduce con
tribuția la o și mai mare dezvoltare 
a spiritului democratic și patriotic al 
cetățenilor, precum și la întărirea le
găturilor dintre ei, la cimentarea uni
tății națiunii noastre. Astfel, reîm
prospătate și purificate, democrația, 
patriotismul și unitatea națională sint 
statornic așezate, așa cum le stă lor 
bine, la temelia vieții noastre ob
ștești.

După ce a trecut, pe larg, în re
vistă raporturile dintre stat și bise
rică de-a lungul istoriei, precum și 
contribuția acesteia la afirmarea 
conștiinței naționale și la dăinuirea 
culturii românești, vorbitorul a spus: 
Este bine știut că, încă din ziua e- 
liberării patriei. Biserica noastră s-a 
angajat să sprijine înfăptuirea 
marilor reforme pentru zidirea vieții 
celei noi în țara noastră. Iar. mal 
tîrziu, ea a primit cu multă bucurie 
constituirea Frontului Unității So
cialiste, fiindcă acesta îi dădea po
sibilitatea să-și sporească aportul pe 
tărîmul activității obștești. Acum, 
cînd se dă o nouă structură acestei 
organizații, credincioșii și slujitorii 
Bisericii noastre, prin glasul meu, își 
exprimă deplina lor adeziune la a- 
ceastă înnoire a Frontului Unității 
Socialiste, luîndu-și angajamentul 
să-și aducă aportul lor la înfăptuirea 
tuturor acțiunilor inițiate de condu
cerea statului nostru pentru înălța
rea patriei și realizarea idealurilor 
poporului român.

Iar pentru tot ceea ce Biserica da
torează statului nostru socialist, adică 
pentru cadrul legal creat ei. în so
cietate, pentru libertatea reală și de
plină de care beneficiază, pentru 
toate înlesnirile de care se bucură 
și pentru larga înțelegere pe care o 
găsește la toate autoritățile pentru 
rezolvarea problemelor bisericești, 
ierarhia superioară, clerul și -cre
dincioșii Bisericii Ortodoxe Române 
adresează, prin glasul meu. înaltei 
conduceri de stat adinei mulțumiri.

în încheiere, vorbitorul a spus: Un 
cuvînt cald, izvorît din inimă, se cu
vine să adresez acum celui dinții 
cetățean al tării, mult stimatului 
nostru președinte Nicolae Ceaușescu. 
Frate cu pămîntul sfint al patriei 
noastre, domnia sa poartă în brațele' 
sale vînjoase flacăra iubirii de neam 
care încălzește inimile milioanelor 
și milioanelor de oameni care făuresc 
chipul României celei noi. chipul 
României libere și independente și 
stăpîne pe destinele ei. De aceea, 
mult stimate președinte al Republi
cii, noi toți vă prețuim, noi toți vă 
cinstim, noi toți vă iubim.

Asemenea altor domenii ale crea
ției, artele plastice răspund și vor 
răspunde prin opere valoroase, anga
jate, superioare calitativ, îndemnu
lui mobilizator al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a realiza „tot mai 
multe lucrări plastice de toate ge
nurile, care să redea frumusețile 
patriei, chipul ei nou, ca și figura 
luminoasă a omului de azi" — a spus 
în cuvintul său Viorel Mărgi
nenii delegat al Uniunii artiștilor 
plastici. înfăptuirea acestui pro
gram de muncă presupune o serie 
de măsuri organizatorice și de forme 
noi de integrare a creației plastice 
în viața patriei. împreună cu orga
nele de partid și de stat din Capi
tală și din județe, acționînd în ca
drul Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, Uniunea artiștilor 
plastici este angajată din ce în ce 
mai responsabil in sprijinirea crea
ției plastice, a muncii de educație 
estetică, prin documentări colective 
realizate anual pe șantierele impor
tante ale țării, in zonele de interes 
major, ca și in locurile istorice. Re
zultatele acestor documentări, ale 
contactelor nemijlocite cu oamenii 
muncii se oglindesc in expozițiile de 
artă plastică, organizate pe tot cu
prinsul țării, in galeriile și sălile din 
marile centre culturale, in casele 
de cultură, in cămine culturale, în 
fabrici.

Ne propunem ca, alături de cele
lalte organizații cuprinse în Fron
tul Democrației și Unității Socia
liste, să intensificăm aceste activi
tăți in perioada de pregătire a ale
gerilor de deputați în Marea Adunare 
Națională și in consiliile populare.

Alături de expoziții, un rol impor
tant revine artei de for public — 
monumentelor și lucrărilor de artă 
și decorație monumentală — lucrări 
făcute pentru a dăinui și a vorbi ge
nerațiilor viitoare despre măreția 
epocii noastre. Realizarea. acestor 
opere reprezintă o sarcină de onoare 
pentru orice artist plastic care 
aspiră la titlul de „artist-cetățean", 
pătruns de patriotismul fierbinte și 
de spiritul generos al umanismului 
nostru socialist. /

Conștientă de aceste responsabili
tăți, obștea artiștilor plastici se an
gajează în cadrul acestui important 
forum democratic al țării să con
tribuie în continuare la afirmarea 
artei noastre naționale, pe măsura 
timpului in care trăim, să realizeze 
lucrări care să slujească idealurile 
acestui popor, să bucure mintea și 
inima oamenilor lui.

Beneficiind de îndrumarea și spri
jinul permanent ale conducerii de 
partid și de stat, de condițiile ce se 
vor crea din inițiativa secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — prin construirea 
Centrului artelor — ne exprimăm 
profunda recunoștință și ne anga
jăm ca. împreună cu miile de parti
cipant! la cea mai cuprinzătoare 
mișcare culturală de masă — Festi
valul național „Cîntarea României" — 
să ne punem întregul talent în slujba 
mărețelor idealuri ale socialismului 
și comunismului.

Propunerile formulate de dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la creș
terea rolului și la îmbunătățirea or
ganizării Frontului Democrației și 
Unității Socialiste reprezintă un mo
ment deosebit în procesul de adincire 
a democrației noastre socialiste, in 
concordanță cu cerințele etapei ac
tuale — arăta in cuvintul său 
Dumitru Marica, delesat al 
județului Cluj.

Convinși de justețea drumului larg 
deschis, toți oamenii muncii din 
străbuna vatră a Clujului sint hotă- 
riți să muncească cu deplină dăruire 
pentru a face dovada fermă a unirii 
lor în jurul partidului, al secretaru

lui său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Noi, cei ce trăim și muncim în 
Cluj, județ erou, fără deosebire de 
naționalitate, sîntem recunoscători se
cretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
activitatea neobosită ce o depune în 
scopul valorificării eficiente a tuturor 
resurselor umane de inteligență, 
forță novatoare și creație, pentru 
asigurarea participării conștiente și 
efective a maselor de oameni ai 
muncii la înfăptuirea Programului 
partidului.

Ca membru al organizației Frontu
lui Democrației și Unității Socia
liste din Institutul agronomic Cluj- 
Napoca, institut centenar de învă- 
țămint agricol, doresc să menționez 
că toate cadrele didactice, toți stu
denții, personalul tehnic deopotrivă 
depun toate eforturile pentru fău
rirea destinelor comuniste ale patriei. 
Cu toții ne declarăm atașați necon
diționat și mîndri de posibilitatea ce 
ni se oferă, de a contribui intr-o 
formă calitativ superioară la viața 
politică șl socială a țării și ne anga
jăm să facem din învățămintul su
perior agricol un puternic instru
ment de formare a tinerelor cadre, 
atit pe plan profesional, cit și pe 
planul educației patriotice, astfel 
încit fiecare absolvent să devină nu 
numai un bun specialist, ci și un 
propagandist activ, un frecvent lup
tător pentru progres, pentru socia
lism și pace. împreună cu specia
liștii din stațiunile agricole și zo
otehnice și din unitățile agricole' din 
județ, călăuziți de principiul îmbi
nării ’ învățămîntului cu cercetarea 
și producția, ne vom uni eforturile 
in vederea rezolvării temelor de in
teres major pentru agricultura și 
zootehnia țării.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
Țin să vă asigur pe dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral, să asigur conducerea parti
dului, congresul, că vom munci din 
toate puterile pentru atragerea unor 
mase tot mai largi de cetățeni La 
conducerea și rezolvarea treburilor 
obștești,, la gospodărirea avuției so
cialiste și îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor trasate prin Directivele 
Congresului al XII-lea al Partidului 
Comunist Român.

Exprim de la această tribună, în 
numele oamenilor muncii de națio
nalitate sirbă de pe meleagurile ti- 
mișene, cele mai adinei mulțumiri 
pentru imensa și hotărîtoarea contri
buție pe care o aduceți dumnea
voastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
la elaborarea și înfăptuirea direcții
lor de dezvoltare complexă și mo
dernă a patriei noastre pe drumul 
socialismului și comunismului, a 
spus Milan iovanovici, dele~ 
gat al județului Timiș.

în aceste zile de entuziasm șl rod
nică activitate, scena politică a so
cietății românești este dominată de 
hotărirea fermă a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, de a traduce în viață propu
nerile dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe președinte Nicolae 
Ceaușescu, privind conferirea unei 
noi calități rolului politic, cadrului 
organizatoric, funcției sociale a Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste în viața patriei noastre. Parti- 
cipind la constituirea de organizații 
proprii ale Frontului Democrației și 
Unității Socialiste in județ, am fost 
martorul bucuriei oamenilor muncii 
care iși puneau cu încredere semnă
tura lor pe cererea de înscriere, an- 
gajindu-se prin aceasta să militeze 
pentru ascensiunea patriei noastre 
socialiste pe coordonatele trasate de 
Congresul al XII-lea al Partidului 
Comunist Român.

Făcînd o largă prezentare a reali
zărilor obținute în anii actualului 
cincinal de oamenii muncii din ju
dețul Timiș — români, maghiari, 
germani, sîrbi și de alte naționali
tăți — cit și asupra cadrului democra
tic în care aceștia își exercită drep
turile, vorbitorul a spus: împărtășim 
pe deplin sentimentele, gîndurile și 
hotărîrile întregului popor față de

Raportul Comisiei de validare
— prezentat de tovarășul Petru Enache —
Conform prevederilor Statutului 

Frontului Democrației și Unității 
Socialiste și hotărîrii Plenarei Con
siliului Național, in întreaga țară, 
premergător Congresului al II-lea, 
au avut loc conferințe locale ale 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste care au dezbătut activitatea 
desfășurată de consilii și de organi
zațiile componente și au stabilit mă
suri pentru participarea acestora la 
înfăptuirea sarcinilor ce Ie revin din 
hotărîrile Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist Român.

Conferințele au ales consiliile loca
le și delegații pentru congres și au 
desemnat candidați! pentru Consiliul 
Național al Frontului Democrației și 

documentele celui de-al II-lea Con
gres al Frontului Democrației și U- 
nității Socialiste, de realegere a 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în funcția de președinte 
al acestui forum al națiunii noastre 
socialiste. Sîntem convinși că aplica
rea in viață a hotâririlor acestui 
congres va asigura trecerea patriei 
noastre într-o etapă calitativ supe
rioară, de propășire economico-soci- 
ală, de afirmare plenară a energiilor 
întregii națiuni, de manifestare largă 
a democrației socialiste, deschizînd 
noi orizonturi fericirii și bunăstării 
tuturor oamenilor muncii.

în încheiere, vorbitorul a adăugat : 
Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că adeziunea mea, 
a întregii populații de naționalitate 
sirbă față de politica internă și ex
ternă a Partidului Comunist Român 
izvorăște din conștiința dragostei 
fierbinți față ..de pămîntul natal, din 
încrederea nestrămutată în viito
rul fericit, independent, demn și co
munist al patriei noastre. Noi înțe
legem fără echivoc că prezentul și 
viitorul nostru sint indisolubil le
gate de prosperitatea României, de 
ascensiunea ei materială și spirituală. 
Uniți cu toți cetățenii patriei, ne 
vom face datoria în chip comunist, 
vom munci pentru înfăptuirea hotă- 
ririlor Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist. Român, pentru 
noi dimensiuni istorice patriei noas
tre — Republica Socialistă România.
..Asemenea tuturor oamenilor mun

cii din patria noastră, a menționat in 
cuvintul său dorica Toma, 
delegată a județului Iași, sînt profund 
impresionată de expunerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu prezentată ce
lui mai cuprinzător forum național al 
democrației noastre socialiste, expu
nere de o valoare inestimabilă, mo
del de analiză profund științifică, ce 
fundamentează un amplu program de 
acțiune pentru adincirea democrației 
socialiste, de participare a maselor la 
conducerea societății. Informez con
gresul că, alături de întregul nostru 
popor, locuitorii județului Iași și-au 
exprimat deplin adeziunea la propu
nerile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de învestire a Frontului Democrației 
și Unității Socialiste cu atributele ce
lui mai larg organism politic de 
masă, cadru larg de participare la 
viața publică a cetățenilor patriei.

îndrumare îndeaproape de comi
tetul județean de partid, de organele 
și organizațiile de partid, consiliul 
județean al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, organizațiile com
ponente și-au adus contribuții în
semnate la mobilizarea tuturor oa
menilor muncii la realizarea sarcini
lor planului de dezvoltare economico- 
socială a județului nostru, generali
zarea inițiativelor valoroase din toa
te sectoarele producției materiale, 
creșterea eficientei economice, întă
rirea ordinii și disciplinei in muncă, 
transpunerea in viață a autoconduce- 
rii muncitorești și autogestiunii eco- 
nomico-financiare. Locuitorii jude
țului nostru au participat la acțiu
nile consacrate sistematizării locali
tăților. la conturarea centrelor civico 
ale acestora, la realizarea noilor o- 
biective cconomico-sociale și a lo
cuințelor, la echiparea edilitar-gospo- 
dărească a orașelor, comunelor și sa
telor. Numai in anul caro a trecut au 
fost efectuate prin muncă patriotică 
lucrări în valoare de peste 600 mi
lioane lei. Consiliile Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, or
ganizațiile componente au fost ini
țiatoarele consecvente ale unor largi 
consultări cu masele de cetățeni, care 
au constituit factori dinamici in ela
borarea și aplicarea unor programe 
de acțiuni și planuri de măsuri con
crete, fondate pe sugestiile și pro
punerile oamenilor muncii. Analizin- 
du-ne în spirit critic și autocritic 
propria noastră activitate, trecînd 
prin filtrul experienței politice a 
partidului nostru gîndurile și fapte
le, nu putem trece și nici nu trecem 
cu vederea neajunsurile, neîmplini- 
rile, pentru înlăturarea cărora ne 
vom mobiliza toate eforturile și ca
pacitățile creatoare.

Unității Socialiste și pentru Comite
tul Central ai organizațiilor demo
crației și unității socialiste.

Pe baza propunerilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, cu privire la creș
terea rolului frontului în viața so- 
cial-politică a țării și îmbunătățirea 
organizării sale, au fost constituite 
organizații ale democrației și unită
ții socialiste in întreprinderi, institu
ții, cartiere și sate in care s-au în
scris aproape 2 500 000 de cetățeni din 
toate categoriile sociale — români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități.

Propunerile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost însușite în unani
mitate de masele largi de oameni al 
muncii de toate profesiile, vîrstnlci 
și tineri, femei și bărbați, de la orașe 
și sate, ele marcând trecerea la o 
etapă nouă, calitativ superioară in 
întreaga activitate a Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, in 
adincirea continuă a democrației so
cialiste in țara noastră.

In cuvintul lor, partidpanții la 
conferințele comunale, orășenești, 
municipale și județene și-au expri
mat deplinul acord cu propunerile 
secretarului general al partidului, 
apreciind că acestea creează un 
cadru larg, democratic de par
ticipare a tuturor cetățenilor la 
vasta operă de înflorire a națiu
nii noastre socialiste, manifestîn- 
du-și, totodată, satisfacția că pot lua 
parte efectivă la viața politică și so
cială, hotărirea lor fermă de a ac
ționa împreună cu colectivele de oa
meni ai muncii din care fac parte 
pentru înfăptuirea hotâririlor Con
gresului al XII-lea al Partidului Co
munist Român.

în adunările pentru constituirea 
organizațiilor democrației și unității 
socialiste s-au manifestat unitatea în
tregului nostru popor în jurul Parti
dului Comunist Român, al secretaru
lui său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, aprobarea deplină față 
de politica internă și externă a parti

Democrației și
Ca urmare a aplicării măsurilor a- 

doptate din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, de a 
se constitui organizații proprii ale 
Frontului Unității Socialiste, de a se 
modifica denumirea sa, în concordan
ță cu structura și rolul pe care-1 în
deplinește in societatea noastră, se 
impun a fi introduse unele modificări 
în actualul Statut al Frontului, care 
in esență să cuprindă următoarele :

1. Introducerea unui nou capitol 
care să se refere la caracterul și 
structura organizației proprii a Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, drepturile și îndatoririle mem
brilor acestei organizații, modul de 
constituire și atribuțiile organizații
lor proprii și organelor lor de con
ducere.

Acest capitol are următoarea re
dactare:

CAPITOLUL III
STRUCTURA ORGANIZATORICA 

A ORGANIZAȚIILOR 
DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII 

SOCIALISTE
Art. 29. Frontul Democrației și U- 

nității Socialiste își constituie orga
nizații ale democrației și unității so
cialiste, care cuprind membrii indi
viduali, din rindul tuturor cetățeni
lor Republicii Socialiste România, 
fără deosebire de naționalitate, ce 
nu fac parte, de regulă, din Partidul 
Comunist Român, care au împlinit 
vîrsta de 18 ani, recunosc Statutul 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste și militează pentru în
făptuirea scopurilor și sarcinilor a- 
cestei organizații.

Art. 30. In întreaga lor activitate, 
organizațiile democrației și unității 
socialiste se călăuzesc după Progra
mul Partidului Comunist Român, for
ța conducătoare a societății româ
nești, hotărîrile de partid și legile tă
rii, precum și după Slatutul Frontu
lui Democrației și Unității Socialiste.

Art. 31. Organizațiile democrației și 
unității socialiste se constituie pe 
baza principiului teritorial și al lo
cului de muncă :

— organizațiile democrației și uni
tății socialiste se constituie pe între
prinderi, instituții, sate și cartiere ; 
in interiorul organizațiilor din mari 
întreprinderi și instituții, cartiere și 
comune se pot constitui organizații 
pe fabrici, sectoare, secții, direcții, 
servicii, circumscripții electorale etc ;

— la nivelul comunelor, orașelor, 
municipiilor și județelor se constituie 
comitete care conduc activitatea or
ganizațiilor democrației și unității so
cialiste din raza lor teritorială ; aces
tea au reprezentanți în consiliile lo
cale ale Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste ;

— Comitetul Central conduce acti
vitatea tuturor organizațiilor demo
crației și unității socialiste din Repu
blica Socialistă România.

Art. 32. Organizațiile democrației și 
unității socialiste din întreprinderi, 
instituții, cartiere, sate, fabrici, sec
toare etc. își aleg, prin vot deschis, în 
adunări generale sau conferințe, care 
se țin o dată la doi ani și jumătate, 
comitete care conduc activitatea in
tre adunări sau conferințe.

Comitetele organizațiilor se Întru
nesc, de regulă, trimestrial.

Art. 33. Comitetele teritoriale ale 

dului, care corespunde pe'deplin in
tereselor și năzuințelor tuturor cetă
țenilor patriei noastre socialiste.

Conform normelor stabilite de 
Consiliul Național, pentru Congresul 
al II-lea au fost aleși sau desemnați 
2 850 delegați, din care 2 220 delegați 
aleși la conferințele județene și a 
municipiului București și 630 delegați 
desemnați de toate organizațiile 
componente ale Frontului Democra
ției și Unității Socialiste. Verificînd 
documentele cu privire la alegerea și 
la desemnarea delegaților, Comisia 
de validare a constatat că s-au res
pectat normele stabilite în acest scop 
de Consiliul Național, asigurîndu-se 
participarea la congres a reprezen
tanților tuturor categoriilor sociale 
din patria noastră. Din totalul dele
gaților, 1 142 sint muncitori, maiștri, 
tehnicieni din industrie, construcții, 
transporturi, comerț, întreprinderi 
agricole de stat și de mecanizare a 
agriculturii, 713 sînt țărani coopera
tori și din zone necooperativizate, 
președinți de cooperative agricole 
de producție și consilii unice agro
industriale, 314 sint oameni de știin
ță, artă, cultură, 301 cadre din con
duceri centrale și locale ale organi
zațiilor componente ale Frontului 
Democrației și Unității Socialiste. 100 
ofițeri și generali, 80 reprezentanți 
ai cultelor. 200 pensionari, mici me
seriași și femei casnice.

Din cei 2 850 -delegați, 924 sînt 

organizațiilor democrației și unității 
socialiste se aleg o dată la cinci ani 
in cadrul conferințelor comunale, oră
șenești, municipale și județene ale 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste. Normele unitare de organi
zare. și desfășurare a alegerilor se 
stabilesc de Consiliul Național al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste.

Art. 34. Pentru conducerea activi
tății curente, comitetele organizațiilor 
democrației și unității socialiste din 
unități, localități și județe își consti
tuie birouri formate din președinte, 
1—2 vicepreședinți, secretar și un nu
măr de membri.

Art. 35. Comitetul Central al 
organizațiilor democrației și uni
tății socialiste se alege o dată la 
cinci ani in cadrul Congresului 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste. Acesta are reprezentanți în 
Consiliul Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste.

Art. 36. Comitetul Central își con
stituie un birou executiv din pre
ședinte, vicepreședinți, secretai’ și 
alți membri ai comitetului.

Art. 37. Organul superior al or
ganizației democrației și unității so
cialiste este adunarea generală a 
membrilor săi, care se convoacă se
mestrial sau ori de cite ori este 
nevoie.

Art. 38. Organizația democrației 
și unității socialiste are următoa
rele atribuții principale :

—‘ participă la întreaga viață po
litică a țării, la dezbaterea tuturor 
legilor și hotâririlor supuse dis
cuției întregului popor, a hotâririlor 
consiliilor populare șl a măsurilor 
care privesc viața și dezvoltarea lo
calităților urbane și rurale și a uni
tăților in care acționează ;

— ia parte Ia desemnarea candi- 
daților de deputați pentru consiliile 
populare de toate categoriile și pro
pune candidați de deputați din rindul 
membrilor ei ;

— inițiază activități pentru mo
bilizarea membrilor ei la realizarea 
obiectivelor de dezvoltare econo- 
mico-socială a unităților și localită
ților, executarea de lucrări edilitare 
și gospodărești, valorificarea resurse
lor locale, gospodărirea cu grijă și 
economisirea materiilor prime, mate
rialelor, energiei și combustibililor ;

— asigură informarea sistematică 
a membrilor săi cu privire la prin
cipalele aspecte ale politicii interne 
și externe a partidului și statului, 
organizează activități consacrate edu
cației patriotice, inițiază acțiuni cul
tural-recreative, sportive și turistice 
pentru petrecerea plăcută și utilă a 
timpului liber al membrilor săi ;

— dezvoltă o puternică opinie ce
tățenească pentru respectarea neabă
tută a legilor și a normelor de con
viețuire in spiritul principiilor eticii 
și echității socialiste.

Art. 39. Calitatea de • membru al 
organizației democrației și unității 
socialiste se acordă de către comitetul 
organizației pe baza cererii scrise 
personal de către cel care solicită 
aceasta.

Art. 40. Membrii organizației de
mocrației și unității socialiste au 
următoarele drepturi :

membri ai organizațiilor Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, iar
1 206, respectiv 42,3 la sută din to
talul delegaților, sint femei. Compo
ziția delegaților reflectă pe deplin 
compoziția națională a populației.
2 508 — 88 la sută delegați sint 
români ; 222 — 7,8 la sută sînt ma
ghiari ; 43 — 1,5 la sută germani, 
77 — 2,7 la sută din rindul celorlalte 
naționalități conlocuitoare.

Informăm congresul că din totalul 
delegaților 918 sînt decorați cu or
dine și medalii ale Republicii Socia
liste România.

La congres sînt prezenți 2 308 
delegați, lipsesc motivat 42 de dele
gați.

La lucrările congresului participă, 
de asemenea, și un număr de 425 da 
invitați.

Stimați tovarăși,
Comisia de validare, analizînd do

cumentele conferințelor județene și 
a municipiului București ale Frontu
lui Democrației și Unității Socialista 
cu privire la alegerea delegaților, cit 
și modul în care au fost desemnați 
de către organizațiile componenta 
delegații la congres, constată că s-au 
respectat întocmai Statutul Frontu
lui Democrației și Unității Socialisto 
și normele stabilite de Consiliul Na
țional și supunem spre aprobarea 
Congresului al II-lea al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste va
lidarea celor 2 850 de delegați.

Frontului 
Socialiste I ;

— să participe la întreaga. viață 
politică a țării, la dezbaterea liberă șl 
nestingherită a tuturor legilor, a 
hotâririlor consiliilor populare, a mă
surilor care privesc viața și dezvol
tarea economică și socială a localită
ților urbane și rurale și a unităților 
lor, care sînt supuse discuției publice;

— să critice, în mod principial. în 
scopul îmbunătățirii muncii, in adu
nările generale, precum și în formele 
autoconducerii muncitorești pe orice 
membru al organizației, indiferent de 
funcția ce o deține, și orice alte cadre 
din organele de conducere colectivă 
a unităților economice și dej stat ;

— să fie aleși în organele de con
ducere ale organizațiilor democrației 
și unității socialiste și în consiliile 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste de la toate nivelurile ;

— să fie propuși candidați pentru 
deputați în consiliile populare și in 
alte organe de conducere ale sistemu
lui democratic al țării noastre ;

— să formuleze propuneri pentru 
perfecționarea activității economice șl 
social-culturale ;

— să participe la toate activității* 
economice și social-culturale :

— să participe la toate activitățile 
organizației din care fac parte.'

Art. 41. Membrii organizației de- 
mocrației și unității socialiste au ur
mătoarele îndatoriri :

— să acționeze permanent pentru 
dezvoltarea. înflorirea și apărarea 
Republicii Socialiste România, să-și 
aducă întreaga contribuție la făurirea 
vieții noi, libere și independente a 
țării ;

— să respecte și să aplice prevede
rile Statutului Frontului Democrației 
și Unității Socialiste ;

— să respecte neabătut legile țării :
— să participe la întreaga viață 

politică, socială și cultural-educativă 
a organizației din care fac parte :

— să îndeplinească exemplar sar
cinile de la locul de muncă, precum 
și cele primite din partea organiza
ției ;

— să-și ridice necontenit nivelul 
de pregătire politică, științifică, teh
nică și culturală ;

— să aibă o comportare demnă in 
familie și societate, in spiritul prin
cipiilor eticii și echității socialisțe ;

— să-și achite cu regularitate coti
zația de membru stabilită.

2. La articolul unde sînt menționat* 
funcțiile de conducere în cadrul Con
siliului Național al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste să se 
specifice și funcția de președinte 
executiv al acestuia.

3. întrucit organizația democrației 
și unității socialiste se creează și pe 
sate, se elimină din actualul statut 
articolul 23, precum și alte mențiuni 
care se referă la organizația sătească 
a Frontului Unității Socialiste.

4. Cu prilejul reeditării Statutului 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste se vor înlocui toate denumi
rile care nu mai corespund noilor 
titulaturi ; de asemenea, se înlocuieșt* 
denumirea de control obștesc cu con
trol al oamenilor muncii.

Tot cu acest prilej se va face renu- 
merotarea articolelor, in concordantă 
cu modificările operate.
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Plenara Consiliului Național
al Frontului Democrației și Unității Socialiste

Biroul Executiv al Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste
Sub președinția tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar genenal al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, pre
ședintele Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, vineri la amiază 
au avut loc lucrările primei plenare 
a Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste.

Pe ordinea de zi a plenarei a figu
rat alegerea Biroului Executiv al 
Consiliului Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste.

La propunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, plenara a aprobat în una
nimitate ca Biroul Executiv al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste să fie format dini 29 de membri.

De asemenea, plenaira a aprobat în 
unanimitate propunerile făcute in 
urma consultării cu organizațiile 
componente, ca din Biroul Executiv 
să facă parte președintele Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, să 
fie aleși un președinte executiv al 
Consiliului Național al Frontului De

mocrației și Unității Socialiste, un 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Național, șase vicepreședinți și trei 
secretari, care să intre, de asemenea, 
în componența Biroului Executiv.

Plenara a aprobat apoi propunerile 
nominale pentru întregul Birou 
Executiv.

în încheierea lucrărilor plenarei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a propus 
ca Biroul Executiv să constituie co
misiile de lucru — organizatorică, de 
propagandă, de știință și pentru 

problemele internaționale — și să 
treacă la organizarea activității 
acestora, urmind ca ele să fie supuse 
aprobării Consiliului Național la 
viitoarea ședință.

Plenara a aprobat, in unanimitate, 
aceste propuneri.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, a urat membrilor 
Consiliului Național succes deplin în 
îndeplinirea sarcinilor de răspundere 
încredințate de congres.

PREȘEDINTELE FRONTULUI 
DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII 
SOCIALISTE — tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.
' PREȘEDINTE EXECUTIV AL 
CONSILIULUI NAȚIONAL AL 
FRONTULUI DEMOCRAȚIEI ȘI 
UNITĂȚII SOCIALISTE — Ta
mara Maria Dobrin.

PRIM-VICEPREȘEDINTE AL 
CONSILIULUI NAȚIONAL AL 
FRONTULUI DEMOCRAȚIEI ȘI 
UNITĂȚII SOCIALISTE — Ște
fan Voitec.

VICEPREȘEDINȚI AI CONSI
LIULUI NAȚIONAL: Constantin 
Arseni, Mihai Burcă, Eduard 
Eisenburger, Ana Mureșan, Gheor- 
ghe Petrescu, Iosif Uglar.

SECRETARI AI CONSILIULUI 

NAȚIONAL : Trandafir Cootrlă, 
Aurel Duma, Stan Soare.

MEMBRI : Radu Beligaa. Doi- 
na Benea, Maria Bobu, Petre 
Brâncuși, Nicu Ceaușescu, Cor
nelia Filipaș, Mihai Gere. Nicolae 
Giosan, Gheorghe Gomoiu, Pan- 
telimon Găvănescu, Ion Irimcscu, 
Vasile Marin, George Macovcscu, 
Eugenia Măndiță, Andrei Neagu, 
Ion Sasu, loan Ursu.

DIN PARTEA COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN : NICOLAE 
CEAUȘESCU — secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, Ștefan An
drei — ministrul afacerilor externe, 
Iosif Banc — secretar al C.C. al 
P.C.R., Virgil Cazacu — secretar al 
C.C. al P.C.R., Elena Ceaușescu — 
președintele Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, director ge
neral al Institutului Central de Chi
mie, Trandafir Cocârlă — adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., Ion 
Coman — ministrul apărării națio
nale, Nicolae Constantin — viceprim- 
ministru al guvernului, Constantin 
Dăscălescu — secretar al C.C. al 
P.C.R., Petre Dănică — prim-secretar 
al Comitetului județean de partid Ti
miș. Miu Dobrescu — prim-secretar 
al Comitetului județean de partid 
Dolj, Tamara Dobrin — vicepreședin
tă a Consiliului Național al Femei
lor, Aurel Duma — ministru secretar 
de stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne, Petru Enache — prim-secretar 
al Comitetului județean de partid 
Iași, Ludovic Fazekas — secretar al 
C.C. al P.C.R., Magdalena Filipaș — 
prim-adjunct al ministrului indus
triei ușoare, Alexandrina Găinușe — 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid Bacău, Maria Gheor
ghe — prim-secretar al Comitetului 
de partid al sectorului 4. București, 
Suzana Gâdea — președintele Con
siliului Culturii și Educației Socialis
te, Nicolae Giosan — președintele 
Marii Adunări Naționale. Alexandru 
Ionescu — director general al Radio- 
televiziunii române, Ștefan Mocuța — 
prim-secretar al Comitetului județean 
de partid Cluj. Andrei Neagu — 
fnembru de partid cu stagiu din ile
galitate, Paul Niculescu — viceprim- 
ministru al guvernului, Gheorghe 
Oprea — prim viceprim-ministru al 
guvernului, Gheorghe Pană — prim- 
secretar ăl Comitetului municipal de 
partid București, Dumitru Popescu — 
secretar al C.C. al- P.C.R., Ion Po- 
pescu-Puțuri — directorul Institutului 
de studii istorice și sodal-politice, 
Gheorghe Radulescu — vicepreședin
te al Consiliului de Stat, Ilie Radu
lescu — secretar al C.C. al P.C.R., 
Stan Soare — adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Aneta Spornic
— ministrul educației și învățămîntu- 
Iui, Ion Stoian — prim-secretar al 
Comitetului județean de partid Con
stanța. Iosif Szasz — prim-săcretar al 
Comitetului județean de partid Har
ghita, Ilie Verdeț — prim-ministru 
al guvernului. Ștefan Voitec — vi
cepreședinte al Consiliului de Stat, 
Iosif Uglar — membru al C.C. al 
P.C.R., loan Ursii — prim-vicepre
ședinte al Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, Richard 
Winter — ministru secretar de stat 
•la Ministerul Aprovizionării Tehnico- 
Materiale și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe. DIN PARTEA 
UNIUNII GENERALE A SINDICA
TELOR : Emil Bobii — președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
Gheorghe Petrescu — vicepreședinte 
al Consiliului Central al U.G.S.R., 
Cornelia Filipaș — secretar al Con
siliului Central al U.G.S.R., Korodi 
Ștefan — secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R.. Floarea Bucur — 
președintele Consiliului județean al 
sindicatelor Dîmbovița, Gheorghe Al- 
boiu — președintele Comitetului 
Uniunii sindicatelor din economia 
forestieră și materialelor de con
strucții. Mihail Munteanu — pre
ședintele Comitetului. Uniunii sin
dicatelor din chimie și prelu
crarea țițeiului! Constantin Nifă
— președintele Comitetului Uni
unii sindicatelor din metalur
gie și construcții de mașini, 
Constantin Iancu — președintele 
Comitetului Uniunii sindicatelor din 
transporturi și telecomunicații, Mar
gareta Cucu — vicepreședinte al Co
mitetului Uniunii sindicatelor din in
dustria ușoară. Gherghina Ionescu — 
președintele comitetului sindicatului al 
întreprinderii de confecții și tricotaje 
București, Dobrița Țigăran — secretar 
al Comitetului Uniunii sindicatelor 
din învățămint, știință și cultură, 
Maria Meiloiu — președintele Con
siliului județean al sindicatelor Sibiu, 
Ioana Soare — adjunct de șef de co
misie la Consiliul Central al U.G.S.R., 
Tudora Șerbii — președintele comite
tului sindicatului de la Filatura Olte
nița. DIN PARTEA UNIUNII TINE
RETULUI COMUNIST : Pantelimon 
Găvănescu — prim-secretar al Comi
tetului Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, Nicu Ceaușescu — secretar 
al Comitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist, Nicolae Croitoru
— secretar al Comitetului Central âl 
Uniunii Tineretului Comunist, Mihai 
Hîrjău — secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist, Virgil Hampu — prim- 
secretar al Comitetului municipal 
București al U.T.C., Ilie Lavu — 
prim-secretar al Comitetului județean 
Hunedoara al U.T.C., Iosif Varga — 
redactor-șef al gazetei „Ifjumunkas". 
Stela Chioveanu — prim-secretar al 
Comitetului județean Buzău al U.T.C., 
Maria Avram — adjunct de șef de 
sectie la C.C. al U.T.C., Mihaela Mo
canii — adjunct de șef de secție la 
C.C. al U.T.C., Veronica Cornea
— director al Școlii centrale a 
U.T.C., Ana Ferencz — prim-se
cretar al Comitetului județean 
Harghita al U.T.C. DIN PARTEA 
UNIUNII ASOCIAȚIILOR STUDEN
ȚILOR COMUNIȘTI : Ion Sasu — 
președinte al Consiliului U.A.S.C.R., 
Marin Dinu — secretar al Consiliului 
U.A.S.C.R., Manuela Gabriela Dan- 
cău — președinte al Consiliului 
U.A.S.C. din Institutul de medicină 
și farmacie Timișoara, Ion Stoica — 
președinte al Consiliului U.A.S.C. din 

Centrul universitar București, Tatiana 
Tănasă — membru al Biroului Con
siliului U.A.S.C. din Centrul universi
tar Iași. DIN PARTEA CONSILIU
LUI NATIONAL AL ORGANIZAȚIEI 
PIONIERILOR : Constantin Boșiină
— președinte al Consiliului National 
al Organizației Pionierilor. Vasile 
Văcaru — vicepreședinte al Consiliu
lui Național al Organizației Pionie
rilor ; președinte al Comisiei pentru 
îndrumarea activității Organizației 
Șoimii Patriei, Iuliu Furo — vice
președinte al Consiliului National al 
Organizației Pionierilor, Constanta 
Niculescu — președinte al Consiliului 
municipal București al Organizației 
Pionierilor, Mariana Dițoiu — vice
președinte al Consiliului municipal 
București al Organizației Pionierilor. 
Ruxandra Baciu — președinte al 
Consiliului județean Iași al Organi
zației Pionierilor, Veronica Milan — 
elevă. Sorin Chifu, elev. DIN PARTEA 
CONSILIULUI NAȚIONAL AL FE
MEILOR : Ana Mureșan — președinta 
Consiliului Național al Femeilor, 
Maria Bobu — vicepreședintă a 
Consiliului Național al Femeilor, 
Ioana Bratu — vicepreședintă a Con
siliului National al Femeilor, Maria 
Groza — vicepreședintă a Consiliului 
National al Femeilor, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. Maria 
Ciocan — secretară a Consiliu
lui Național al Femeilor, Maria 
Flucsă — membră în Biroul Executiv 
al Consiliului Național al Femeilor, 
adjunct al ministrului comerțului in
terior, Ștefania Ionescu — mem
bră in Biroul Executiv al Consiliu
lui National al Femeilor, președinte 
C.A.P., Emilia Sonea — membră în 
Biroul Executiv al Consiliului Națio
nal al Femeilor, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Maria Costa
che — redactor-sef al revistei ,.Fe
meia". Silvia Bălănescu — președinta 
Comitetului județean Neamț al femei
lor, Eugenia Măndifă —- președinta 
Comitetului municipal București al fe
meilor. Elena Jurcă — președinta Co
mitetului județean Sibiu al femeilor, 
Alexandrina Diaconescu — pre
ședinta Comitetului județean Prahova 
al femeilor. Elisaveta Kovacs (Bara- 
bas) — președinta Comitetului jude
țean Harghita al femeilor, Viorica 
Orneac — președinta comisiei de 
femei, întreprinderea de confecții 
si tricotaje București. DIN PARTEA 
CONSILIULUI OAMENILOR MUN
CII DE NAȚIONALITATE MAGHIA
RA DIN REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMANIA : Mihai Gere — președin
te al Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară din Republica 
Socialistă România, Ilona Peter — 
maistru, vicepreședinte al Consiliu
lui oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară din Republica Socialistă 
România, Iuliu Fejes — secretar al 
Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară din Republica 
Socialistă România, Geza Domokos
— scriitor, Edith Gyărfâs — munci
toare, Zsolt Gâlfalvi — profesor. Ion 
Gergely — profesor. DIN PARTEA 
CONSILIULUI OAMENILOR MUN
CII DE NAȚIONALITATE GERMA
NA DIN REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMANIA : Eduard Eisenburger — 
președintele Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate germană din 
Republica Socialistă România, Ernest 
Breitenstein — redactor-șef la ziarul 
,,Neuer Weg", Adalbert Millitz — se
cretar al Consiliului oamenilor mun
cii de naționalitate germană din Re
publica Socialistă România, Hedwiga 
Margareta Hauser — redactor-șef, 
editura „Kriterion". DIN PARTEA 
UNIUNII NAȚIONALE A COOPE
RATIVELOR AGRICOLE DE PRO
DUCȚIE : Vașile Marin — președinte 
al Uniunii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție. Floarea 
Barbu — președinte C.A.P., Hedi Si- 
monis — președinte C.A.P., Elisabe- 
ta Benta — președinte C.A.P.. Gheor
ghe Ghiță — președinte C.A.P.. Con
stantin Bădifă — președinte C.A.P., 
Dinu Daniluc — președinte C.A.P., 
Gheorghe Huțișoru — țăran coopera
tor, Silvia Măcelaru — șef de fermă, 
Ioana Mihuțoni — țărancă coopera
toare. Szabo Vențel — președinte 
C.A.P., Marcel Mogoșiu — președinte 
U.J.C.A.P. Dolj. DIN PARTEA UNI
UNII CENTRALE A COOPERATI
VELOR MEȘTEȘUGĂREȘTI : Teo
dor Haș — președinte UCECOM, La
risa Munteanu — vicepreședinte 
UCECOM, Olga Horșia — director al

.Centrului de artă populară UCECOM, 
' Ecaterina Masalschi — vicepreședinte
U.J.C.M. Argeș, Dumitru Pîrvu — 
președinte U.J.C.M. Timiș, Amelia 
Naghi Toth — vicepreședinte U.J.C.M. 
Cluj. DIN PARTEA UNIUNII CEN
TRALE A COOPERATIVELOR DE 
CONSUM : Gheorghe Roșu — preșe
dinte CENTROCOOP, Szasz Domokos,
— vicepreședinte CENTROCOOP, 
Nicolae Albu — președinte U.J.C.C. 
Vîlcea, Ruxandra Scărlătescu — vice
președinte U.J.C.C. Brașov, Viorica 
Mazilu — președintă a cooperativei 
de consum Cimpina, Florica Glodea- 
nu — vicepreședinte U.J.C.C. Sălaj. 
DIN PARTEA UNIUNII SCRIITO
RILOR : George Maeovescu — pre
ședintele Uniunii scriitorilor. Eugen 
Jebeleanu — poet, Laurențiu Fulga
— vicepreședinte al Uniunii scrii
torilor, Letay Lajos — redactor-șef 
al revistei, „Utunk", Ion Lăncrănjan 
■— scriitor. Doina Sălăjan — poetă. 
DIN PARTEA UNIUNII ARTIȘTI
LOR PLASTICI : loan Irimescu
— președintele Uniunii artiștilor 
plastici, Eftimie Bîrleanu — sculp
tor. Hildegard Fackner — gra
fician, Vida Gheza — sculptor. 
DIN PARTEA UNIUNII COMPOZI
TORILOR : Petre Brâncuși — pre
ședintele Uniunii compozitorilor, 
Radu Palade — compozitor. Vasile 
Tomescu — secretar al Uniunii com
pozitorilor, Tiberiu Olah — compo
zitor. DIN PARTEA CONSILIULUI 
ZIARIȘTILOR : Octavian Paler — 
redactor-șef, „România liberă", pre

ședintele Consiliului ziariștilor, 
Szilagyi Dezideriu — redactor-șef, 
ziarul „Elore", Constantin Mitea — 
redactor-șef, ziarul „Scinteia", Alice 
Ouatu — redactor-șef, ziarul „Flacăra 
Iașiului" — Iași, Sofia Șincan — re
dactor-șef adjunct — Radioteleviziu- 
nea română, Adrian Pătinescu — re
dactor-șef, revista „Flacăra". DIN 
PARTEA UNIUNII ARHITECȚILOR: 
Cezar Lăzărescu — președintele 
Uniunii arhitecților, Mircea Dima — 
vicepreședinte al Uniunii arhitec
ților, Rucsandra Verona Fotino — 
arhitect. DIN PARTEA ASOCIAȚIEI 
OAMENILOR DE ARTA DIN IN
STITUȚIILE TEATRALE ȘI MUZI
CALE : Dina Cocea — actriță, pre
ședinta asociației, Eugenia Moldovan 
•— solist vocal, Radu Beligan — di
rectorul Teatrului Național. DIN 
PARTEA ASOCIAȚIEI CINEAȘTI
LOR : Ion Popeseu-Gopo — pre
ședintele asociației, Elisabeta Bostan, 
conferențiar universitar. DIN PAR
TEA MINISTERULUI APĂRĂRII 
NAȚIONALE : Ion Hortopan — ge- 
neral-lt., prim-adjunct al ministrului 
apărării naționale și șef al Marelui 
Stat Major, Gheorghe Gomoiu, ge- 
neral-lt., adjunct al ministrului 
apărării naționale și secretar al Con
siliului Politic Superior al Armatei, 
Constantin Olteanu — general-maior, 
șeful Statului Major al Gărzilor Pa

triotice, Ilie Ceaușescu — general- 
maior, secretar adjunct al Consiliului 
Politic Superior al Armatei, Constan
tin Oprită — general-lt., șef direcție 
M.A.N., Ion Geoană — general-maior, 
comandantul apărării civile. Vasile 
Petruț — general-colonel, comandant 
comandament, de armă, Paul Cheler — 
general-lt., locțiitor comandant co
mandament, Mihail Mitrea — ge
neral-maior, secretar consiliu politic, 
George Petre — cpt. r. 1, secretar 
consiliu politic. Petre Ilie — gene
ral-maior, secretar Consiliu politic, 
Radu Olaru — colonel, redactor-șef 
al ziarului „Apărarea Patriei", Ioan 
Pantilimonescu — general-maior, se
cretar consiliu politic, Dimitrie Popa
— general-maior, comandant de mare 
unitate. Mihai Chițac — general-mă- 
ior, comandant comandament de 
armă. DIN PARTEA MINISTERU
LUI DE INTERNE : George Homoș- 
tean — ministru de interne, Tudor 
Postelnicii — ministru secretar de 
stat și șef al Departamentului secu
rității statului. Nicolaie Girba — 
adjunct al ministrului de interne, se
cretar al Consiliului politic, Constan
tin Vasile Nută — adjunct al minis
trului de interne, Luigi Martiș — co
mandant al comandamentului trupe
lor de securitate. DIN PARTEA 
ALTOR ORGANIZAȚII COMPO
NENTE ALE FRONTULUI DE
MOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SO
CIALISTE : Corncliu Pcnescu — 
prof, universitar, Zoe Dumitres- 
cu-Bușulenga — profesor univer
sitar. Alexandru Trestioreanu — di
rector, Institutul oncologic București, 
Viorica Dobrescu — cercetător științi
fic principal. Radu Voinea — recto
rul Institutului politehnic București, 
Gheorghe Mihoc — academician. Mi
hai Drăgănescu — membru cores
pondent al Academiei. Iosif Tripșa
— președintele Consiliului Națio
nal al Inginerilor și Tehnicienilor, 
Ștefan Bălan — vicepreședinte al 
Consiliului Național al Inginerilor și 
Tehnicienilor, Rodica Stoica — cer
cetător principal, Călin Mihăileanu
— director al Institutului Central de 
Cercetări Energetice, București. Cris- 
tofor Simionescu — profesor univer
sitar, Marin Gh. Voiculescu — pre
ședintele Uniunii Societăților de 
Științe Medicale. Marcela Eugenia 
Piliș — profesoară universitară, 
Nicolae Teodorescu — profesor uni
versitar. Ștefan Pascu — academician, 
Lidia Panaiotu — profesoară. Valen
tin Popovici — medic veterinar. 
Constantin Flitan — președintele 
Asociației juriștilor. Romul Oprea
— secretarul Asociației juriștilor, 
Ion P. Tutoveanu — general de ar
mată. comandant al Academiei 
militare, Gheorghe Zaharia — ge
neral-lt. (r), director adjunct. In
stitutul de studii istorice si so- 
cial-politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R., Mihai Burcă — general- 

col. (r), vicepreședinte al Comitetului 
Foștilor Luptători Antifasciști, Anton 
Breitenhofer — scriitor, Tudor lo- 
nescu — președintele Comitetului 
Național pentru Apărarea Păcii, 
Constantin Burada — președintele 
Consiliului National al Societății de 
Cruce Roșie, Lidia Orădean — se
cretar al Consiliului Național al So
cietății de Cruce Roșie, Ander 
Zoltan — profesor universitar, Geor- 
geta Ifrim — secretară a comitetului 
municipal București al Crucii Roșii, 
Melania Cretu — președinta Comi
tetului județean de Cruce Roșie Ti
miș, Emil Drăgănescu — ministrul 
turismului și sportului, Ion Rinderiu
— prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S. 
Dolj, Lia Manojiu — vicepreședinte 
al Consiliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, Dumitru Ivan
— prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S. 
Constanta. Mihai Grigoraș — prim- 
vicepreședinte al C.J.E.F.S. ■ Bacău. 
Aurelian Neaoșii — vicepreședinte al 
Asociației Generale a Vinătorilor și 
Pescarilor Sportivi, Veceslav Harnaj
— președintele Asociației crescători
lor de albine, Neagu Cosma — prim- 
vicepreședinte al A.C.R.. Justin Moi- 
scscu — patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române. Teoctist Arăpașu — mitro
politul Moldovei și Sucevei, Nicolae 
Mladin — mitropolitul Ardealu
lui, Nestor Vornicescu — mitro

politul Olteniei, Nicolae Cornea- 
nu — mitropolitul Banatului, An
tonie Plămădeală — episcop-vicar, 
Vladimir Marcovici — vicar ortodox 
sirb, Timișoara, Jakab Antal — epis
cop auxiliar al Episcopiei romano- 
catolice, Alba Iulia, Francisc Augus
tin — conducătorul Arhiepiscopiei 
romano-catolice, București, Kernweis 
Konrad — protopop romano-catolic, 
Timișoara, Nagy Gyula — episcopul 
eparhiei reformate Cluj, Papp Laszlo
— episcopul eparhiei reformate Ora
dea, Albert Klein — episcopul bise
ricii evanghelice de confesiune au- 
gustană, Sibiu, Szedressy Paul — 
episcopul bisericii evanghelice sino- 
do-presbiteriene, Cluj-Napoea, Ko
vacs Lajos — episcopul bisericii uni
tariene Cluj-Napoca, Moses Rosen — 
șef-rabinul cultului mozaic. Tirayr 
Mardichian — episcopul bisericii ar- 
meano-gregoriene, Mehmet Iacub
— muftiul cultului musulman. 
Chirii Savici Chiprian — arhiereu- 
vicar al cultului creștin de rit 
vechi, Cornel Mara — președin
tele Comitetului Uniunii baptiste. 
Dumitru Popa — președintele Co- 
rpitetului Uniunii adventiste, Pa
vel Bochian — președintele Con
siliului bisericesc penticostal, Victor 
Dumitrescu — prim-delegat al Co
mitetului Uniunii creștine după evan
ghelie. DIN PARTEA ORGANIZA
ȚIEI DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII 
SOCIALISTE : prof. dr. Constantin 
Arseni — președintele Biroului Comi
tetului Central al Organizațiilor De
mocrației și Unității Socialiste, Caius 
Iacob — profesor universitar. Doina 
Benea — judecător, Maria Stanciu — 
țărancă cooperatoare, Virginia Cretu
— țărancă cooperatoare, Norica Ilie — 
țărancă cooperatoare, Constantin Bal
tă — maistru, Maria Elena Roșea — 
cercetător științific. Cornel Radu — 
cercetător științific, Maria Dringă — 
inginer proiectant, loan Teodorescu
— economist. Marina Pandrea — lec
tor universitar. Ștefan Palfi — tehni
cian, Jeno Kolcza — inginer proiec
tant. Dumitru Marica — conferențiar 
universitar, Mariana Beliș — confe
rențiar universitar. Constantin Mun
teanu — lăcătuș,, Marton Szilveszter
— maistru, Roman Iuliu Lupaș — mi
ner, Nicu Mirea — țăran cooperator, 
Maria NRu — inginer, Paul Everac — 
scriitor, Rozalia Bauer — bobinatoare. 
Vasile Poleanschi — țăran cu gospo
dărie individuală. Florea Dide — ță
ran cooperator. DIN PARTEA OR
GANIZAȚIILOR JUDEȚENE ALE 
FRONTULUI DEMOCRAȚIEI ȘI 
UNITĂȚII SOCIALISTE — ALBA : 
Elisabeta Jicărean — secretar al Co
mitetului județean de partid, pre
ședintele Cohsiliului județean al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, Alexandru Oprean — tehni
cian principal. Victoria Birluțiu — 
maistru. Ștefan Răduț — țăran cu 
gospodărie individuală, Doina Mun

tean — lngineț. ARAD : Maria Lalu
— secretar al Comitetului județean 
de partid, președintele Consiliului ju
dețean al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, Ileana Bucurescu
— profesoară, Ilie Cioarsă — președinte 
C.A.P., Augustin Pop — secretar ad
junct al Comitetului comunal da 
partid Pecica, Traian Toma — pre
ședintele Consiliului popular orășe
nesc Pincota, Ircn Vozel — bobina
toare. ARGEȘ : Constantin Zanfir — 
secretar al Comitetului județean da 
partid, președintele Consiliului jude
țean al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, Elena Marinescu
— țărancă cooperatoare, Mihai Goru- 
nescu — muncitor, Vasile Mohanu — 
maistru. Gheorghe Mateescu — tehni
cian forestier. Constanta Cristea — 
țărancă cooperatoare, Elisabeta Nica — 
maistru. BACĂU : Vasile Popa — 
secretar al Comitetului județean de 
partid, președinte al Consiliului ju
dețean al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, Gheorghe Po
pescu — inginer la întreprinderea 
comercială de mărfuri alimentare. 
Ana Birsan — președinte C.A.P., 
Ioana Ion — .director adjunct, Maria 
Stanciu — țărancă cooperatoare. 
Alexandru Ciobanu — maistru, Geor- 
geta Dascălu — inginer. BIHOR : 
Maria Ghiuca — secretar al Comite
tului județean de partid, președintele

Consiliului județean al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, Pau
lina Elena Mircea — medic primar, 
Gyulal Ludovic — președinte C.A.P., 
Ileana Cobirzan — pensionară, Ni
colae Flonta — președintele Con
siliului unic agroindustrial de 
stat și cooperatist Diosig, Traian 
Pilea — maistru miner. Floare Po
rumb — țărancă cooperatoare. BIS- 
TRIȚA-NASĂUD : Susana- Saivan — 
secretar al Comitetului județean de 
partid, președintele Consiliului jude
țean al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, Irina Doroftcl — 
inginer, Augustin Gînju — electri
cian, Lazăr Istrate — țăran coopera
tor. BOTOȘANI : Ion Bogdan Băluță
— secretar al Comitetului județean 
de partid, președintele Consiliului ju
dețean al Frontului Democrației șl 
Unității Socialiste, Cicerone Simio
nescu — medic, Olga Iacob — țăran 
cooperator. Dochița Anichi — mun
citoare, Mihaela Andreescu — inginer. 
Constantin Sorohan — țăran coopera
tor. BRAȘOV : Mihai Dulea — secre
tar al Comitetului județean de partid, 
președintele Consiliului județean al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, Aurelia Rauca — țărancă co
operatoare, Maria Grindan — țărancă 
cooperatoare, Gheorghe Rizea — vice
președinte al Consiliului județean de 
control muncitoresc al activității eco
nomice și sociale. Eftimie Modîlcă — 
artist plastic, Gheorghe Badea — di
rector — Centrala de rulmenți și or
gane de asamblare Brașov, Valentina 
Toanchină — operator chimist, Kon
nerth Friedirich — secretar adjunct 
al Comitetului comunal de partid 
Ciucu. BRĂILA : Marcela Ciupercă — 
secretar al Comitetului județean de 
partid, președintele Consiliului jude
țean al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, Maria Iepure — profe
soară, Ion Bejan — maistru, Marcela 
Hrușcă — muncitoare, Lina Gheorghe
— țărancă cooperatoare. BUZĂU : 
Constantin Dinu — secretar al Comi
tetului județean de partid, președin
tele Consiliului județean al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
Daniel Miroiu — inginer, Anctia 
Popescu — maistru, Ștefan Ma
rin — președinte C.A.P., Geor- 
geta Nicolescu — profesoară, Vic
toria Angelescu — țărancă coopera
toare. CARAȘ-SEVERIN. Alexandru 
Barbacioru — secretar al Comitetului 
județean de partid, președintele Con
siliului Frontului Democrației și U- 
nității Socialiste. Gheorghe Florescu
— inginer, Kaparnyay Ladislau — 
maistru fumalist, Floarea Țițoni — 
țărancă cooperatoare, Maria Țepenu
— lăcătuș, Mihai Marian Nicolae Peia
— profesor. CLUJ : Aurelia Dănilă — 
secretar al Comitetului județean de 
partid, președintele Consiliului jude- 
teân al Frontului Democrației și U- 
nitătii Socialiste. Cornelia Incze — 

muncitoare, Cornel Lehne — maistru, 
Aurelian Marin — actor. Emil Mol
dovan — vicepreședinte al Consiliu
lui municipal Dej de control mun
citoresc al activității economice și 
sociale. Edita Horvath — muncitoa
re, Dochița Bucur — țărancă coope
ratoare, Dionisie Csegezi — pre
ședinte C.A.P. CONSTANȚA : Teo
dora Avram — secretar al Comite
tului județean de .partid, președin
tele Consiliului județean al Frontu
lui Democrației și Unității Socialis
te. Voica Andrei — inginer. Euge
nia Nicola — țărancă cooperatoare, 
Nicolae Stancu — maistru, Elena Că- 
lătoiu — cercetător, Iancu Culca — 
țăran cooperator. Mioara Nicolae — 
mecanic, Ion Șerban — maistru. CO- 
VASNA : Ghizcla Vlad — secretar al 
Comitetului județean de partid, pre
ședintele Comitetului județean al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, Elena Vitoman — țărancă co
operatoare, Mircea Saica — sculer ma- 
trițer, Paraschiva Kelemen — lucră
tor in. comerț. DÎMBOVIȚA : Tibe
riu Vlirga — secretar al Comitetu
lui județean de partid, președin
tele Consiliului județean al Fron
tului Democrației și Unității So
cialiste. Marin Buzescu — inginer. 
Elena Dănciulescu — inginer, loan 
Brașoveanu — țăran cooperator, Ar
gentina Baltă — tehnician proiectant. 
DOLJ : Constanta Ciontu — secretar 
al Comitetului judbtean de partid, 
președintele Consiliului județean al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, Georgeta Nicolae — arhitect. 
Ștefan Hîrzoi — președinte C.A.P., 
Jovan Rosescu — director S.M.A., 
Marin Gaicu — rectificator, Veronica 
Gica — muncitoare, Ion Dimian —
— director I.A.S., Stana Crăciunoiu — 
secretar al Comitetului municipal de 
partid Craiova. Eufrosina Leonte — 
lector universitar. GALAȚI : Vasile 
Carp — secretar al Comitetului jude
țean de partid, președintele Consiliu
lui județean al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, Maria Boiciuc — 
medic, Gheorghe Ștefan — președinte 
C.A.P., Constantin Lefter — maistru, 
Jenica Cristea — țărancă cooperatoare, 
Ana Floroiu — tehnician, Mișu Do- 
brotă — vicepreședinte al Consiliului 
județean de control muncitoresc al 
activității economice și sociale. GORJ: 
Gheorghe Vătuiu — secretar al Co
mitetului județean de partid, pre
ședintele Consiliului județean al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, Dorina Trăistaru — tehnician, 
Gheorghe Vulpe — maistru miner. 
Constantin Cojocaru — tehnician, 
Maria Ciucudeanu — țărancă coope
ratoare. HARGHITA : Ecaterina Brisc
— secretar al Comitetului județean de 
partid, președintele Consiliului ju
dețean al • Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, Gheorghe Gal — 
maistru mecanic, Valeria Pop — 
muncitoare confecționeră, Liirinc» 
Zoltan — tehnician. HUNEDOARA : 
Petre Lungu — secretar al Comi
tetului județean dfe partid, pre
ședintele Consiliului județean al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, Didona Carmen Feli
cia Horia — inginer proiectant, 
Ileana Rădoi — muncitoare. Elena 
Mariș — țărancă cooperatoare, Gheor
ghe Andrea — maistru, Constantin 
Lupulescu — miner, Elena Voica — 
țărancă cooperatoare, Nicolae Mărcu- 
lescu — maistru furnalist. IALOMIȚA: 
Elena Chiriță — secretar al Comi
tetului județean de partid, președin
tele Consiliului județean al Frontu
lui Democrației și Unității Socialiste, 
Elena Militam — profesoară, Ion An
drei — președinte C.A.P., Aurelia 
Staicu — secretar al Comitetului oră
șenesc de partid Fetești, Victor Bu- 
dur — maistru mecanic, Tănase 
Bănățeanu — țăran cooperator. IAȘI : 
Florica Toma — secretar al Comi
tetului județean de partid, președin
tele Consiliului județean al Frontu
lui Democrației și Unității Socialis
te, Rodica Popa — muncitoare, Ion 
Mahu — muncitor, Radu Costache 
Butuc — lăcătuș-mecanic, Mihai G. 
Cosmei — conferențiar universitar, 
Eugenia I. Tăbăcaru — șef fermă. Ion 
Grădinarii — mecanic-instructor, Dom- 
nica D. Murgoci — profesoară, Ma
ria M. Netedu — ajutor maistru, Ale
xandru I. Sandu — maistru. ILFOV: 
Ion Savu — secretar al Comitetului 
județean de partid, președintele Con
siliului județean al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, Valeria 
Negoiță — inginer zootehnist. Iulian 
Dinu — președinte C.A.P., Mihai Co
jocarii — director I.A.S., Filofteia 
Minculescu — secretar al Comitetu
lui municipal de partid Giurgiu, 
Constantin Gheorghiu — tehnician 
energetic, Mihaela Miculescu — profe
soară, Olguța Ghiță — inginer viticol, 
Angela Ioniță — țărancă cooperatoa
re. MARAMUREȘ : Vasile Dancoș — 
secretar al Comitetului județean de 
partid, președintele Consiliului jude
țean al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, Veronica Săplăcan — 
inginer. Teodor Stan — maistru, 
Gheorghe Caniucă — maistru, 
Veturia Costea — țărancă coopera
toare. Vaier Tămaș — țăran coopera
tor. MEHEDINȚI : Eugenia Drăgolici
— secretar al Comitetului județean 
de partid, președintele Consiliului 
județean al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste. Gheorghe Pănescu
— inginer, Constanta Talpeș — ță
rancă cooperatoare, Ion Duduveche — 
președinte C.A.P., Dumitru Popa — 
muncitor. MUREȘ : Simion Cotoi —■ 
secretar al Comitetului județean de 
partid, președintele Consiliului jude
țean al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, Aurel Covaci — 
inginer mecanic. Vesclina Bărbat — 
muncitoare, Paraschiva Gyorgy — teh
nician, Hajdu Giiză ■— scriitor, Wil
helm Ianoși — electrician, Iosif Iri- 
mie — director al întreprinderii de 
geamuri Tîrnăveni, Ghizela Laslo — 
țărancă cooperatoare. NEAMȚ : An
gelica Manole — secretar al Comite

tului județean de partid, președintele 
Consiliului județean al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, Silvia 
Eleonora Nicolau — medic. Petru 
Ciubotarii — maistru, Maria Dobrea- 
nu — țărancă cooperatoare. Vasile 
Husaru — țăran cu gospodărie indi
viduală, Delia Timpoc — inginer.- 
OLT : Constantin Dumitru — sevrt^v 
tar al Comitetului județean de par
tid, președintele Consiliului județean 
al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste. Georgeta Daviduică — teh
nician, Ioana Istrate — țărancă, coo
peratoare, Dumitra Dragonu — țăran
că cooperatoare, Pia Bălu — inginer, 
Gheorghe Bucătarii — mecanic de lo
comotivă. PRAHOVA: Anicufa Panciu
— secretar al Comitetului județean 
de partid, președintele Consiliului 
județean al Frontului Democrației șl 
Unității Socialiste. Lucia Dobre —ță
rancă cooperatoare. Gabriela Petre —• 
maistru. Filofteia Popescu — secretar 
al Comitetului municipal Ploiești al 
P.C.R., Dumitru Goitlea — inginer, 
Traian David — maistru. Elena Du- 
mitrașcu — președinte C.A.P., Gheor
ghe Ghimbaș — maistru, Ion Mihal- 
cea — maistru. SATU MARE : Ni- 
culina Becea — secretar al Comitetu
lui județean de partid, președintele 
Consiliului județean al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste. Ana 
Fanea — tehnician. Emerich Toth — 
țăran cooperator. Imre Bencze — in
giner, Violeta Mureșan — inginer. 
SĂLAJ : loan Morar — secretar al 
Comitetului județean de partid, pre
ședintele Consiliului județean al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, Maria Turcaș — profesoară. 
Crăciun Ignat — țăran cu gospodărie 
individuală, Maria Corb Vlaic — 
muncitoare. SIBIU : Elena Blealiu
— secretar al Comitetului județean 
de partid, președintele Consiliului ju
dețean al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste. Maria Cazaciuc — 
inginer. Cornel Mihai p- operator chi
mist, Oswald Meltzer — profesor, 
Ioan Gyorkoș — muncitor. Iulian» 
Miclea — țărancă cooperatoare. Vir
ginia Farcaș — muncitoare. SUCEA
VA : Maria Prepeliță — secretar al 
Comitetului județean de partid, pre
ședintele Consiliului județean al Fron
tului Democrației și Unității Socialiste. 
Aurelian Sidarug — maistru, Vasile 
Strelciuo — țăran cooperator, Va
sile Baciu — maistru, Constan
tin Alexe — țăran cooperator, Olga 
Maxim — muncitoare, Maria Chiroșcă
— tehnician, Vasile Chidovet — di
rector al întreprinderii de prelucrare 
a lemnului Rădăuți. TELEORMAN : 
Elisabeta Stătescu — secretar al Co
mitetului județean de partid, pre
ședintele Consiliului județean al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, Petre Căndilă — inginer,! 
Zamfir Minea — maistru sondor, 
Safta Oarteea — țărancă cooperatoa
re, Ancu Glăvan — țăran cooperator, 
Jenică Nedelcuță — mais.tru. TIMIȘ : 
Maria Bradea — secretar al Comite
tului județean de partid, președintele 
Consiliului județean al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, Latir 
Boleanțu — inginer. Elena Mărgan — 
țărancă cooperatoare. Elena Dembip-j ' 
schi — inginer. Milan Iovanovici— 
redactor-șef. revista „Banatske No- 
vine" Timișoara, Andrei Antal —■ 
maistru, Gheorghe Leucuta — secre
tar al Comitetului municipal ds 
partid Timișoara. Heinz Wiliam — 
secretar al Comitetului comunal de 
partid Teremia Mare, Rozalia Pop — 
pensionară. Jiva Ilin — președinte 
C.A.P. TULCEA : Ileana Colesnicencu
— secretar al Comitetului județean 
de partid, președintele Consiliului 
județean al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, Maria Lupa — 
profesoară, Dumitru Gheorghe — ță
ran cooperator, Gheorghe Sibișanu — 
maistru mecanic. VASLUI : Elena 
Răneeanu — secretar al Comitetului 
județean de partid, președintele Con
siliului județean al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste. Emil 
Alexa — tehnician, Vasile Munteanu
— președinte de consiliu unic 
agroindustrial de stat și coope
ratist, Tafia Pal — confecțione- 
ră. Petru Giurea — țăran cooperator. 
VÎLCEA : Ioan Deaconu — secretar 
al Comitetului județean de partid, 
președintele Consiliului județean al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste. Vlăcluț Brînzan — maistru, 
Gheorghița Stelea — profesoară, Ma
rina Olteanu — țărancă cooperatoa
re. Gheorghița Almariei — electri
cian. VRANCEA : Niculai Chipăilă — 
secretar al Comitetului județean de 
partid, președintele Consiliului jude
țean al Frontului Democrației și U- 
nității Socialiste. Aurel Bourceanu — 
inginer, Mărioara Cămăruță — ță
rancă cooperatoare, Ioana Moraru — 
muncitoare, Aurica Popa — muncitoa
re. BUCUREȘTI : Nicolae Mihalache
— secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., președintele 
Consiliului municipal al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
Cristina Raieu — inginer agronom, 
Tudor Aron — inginer. Constantin 
Jelescu — inginer. Nicolae Bărbules- 
cu — inginer. Elena Calangiu — teh
nician. Aurel Blaga — inginer. Geor
geta Popa — maistru, Maria Diaconu
— țesătoare, Aneta Diaconu — se
cretar al Comitetului de partid al 
sectorului 5 București, Gheorghe Du
mitrescu — compozitor, Aneta Duca
— director I.C.S. „Victoria". Ion Fo- 
taehe — maistru. Traian Iancu — 
scriitor, Constantin Gheorghe — 
maistru. Aurel Iacobescu — director 
I.C.S. ,,Bucur-Obor“L Margareta Lă- 
zăreseu — electronist. Valeriu Ma
ladie — inginer, Gheorghe Moraru
— mozaicar, Ecaterina Ciorănescu 
Nenițescu — academician. Ilie Puiu
— strungar, Virginia Pripitu — mun
citoare, Toma Popa — activist la Co
mitetul de partid al sectorului 3, Ma- 
rilena Preda — secretar al Comite
tului de partid al sectorului 2, Vio
leta Zamfirescu — scriitoare.
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Congresului al II-lea al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste din Republica Socialistă România

Mult stimate domnule președinte Nicolae Ceaușescu,
Stimați delegați,
Consiliul Național al Frontului Național din Republica Democrată Ger

mană și prezidiul său adresează Congresului al II-lea al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste din Republica Socialistă România salutări prietenești 
și cele mai bune urări pentru desfășurarea cu succes a congresului.

Acest congres are loc intr-un moment important pentru poporul român, 
cind în întreaga țară sint examinate hotăririle Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist Român. Măsurile privind perfecționarea activității și 
organizării Frontului Democrației și Unității Socialiste se bucură de un larg 
ecou și adeziune din partea cetățenilor Republicii Socialiste România.

Vă urăm, dragi prieteni și tovarăși, dumneavoastră, precum și întregului 
popor frate român mari succese in realizarea importantelor sarcini stabilite 
de Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român, pentru dezvoltarea 
economică și socială a țării.

Fie ca dezbaterile dumneavoastră și hotăririle celui de-al II-lea Congres 
al Frontului Democrației și Unității Socialiste să confere noi impulsuri luptei 
poporului român pentru noi înfăptuiri și dezvoltarea socialismului în Repu
blica Socialistă România, pentru întărirea prieteniei dintre popoarele noastre.

Cu sentimente de solidaritate prietenească,
Prof. dr. ERICH CORRENS
Președintele Consiliului Național 

al Frontului Național din Republica 
Democrată Germană

WERNER KIRCHHOFF
Vicepreședinte al Consiliului Național 
al Frontului Național din Republica 

Democrată Germană

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovară
șul Ilie Vcrdet, a primit, vineri după- 
amiază, pe Eugeniusz Szyr, ministrul 
economiei materialelor din Polonia, 
care face o vizită în țara noastră, in 
fruntea unei delegații economice.

în cursul convorbirii a fost apre
ciată cu satisfacție evoluția ascen
dentă a relațiilor statornicite pe mul
tiple planuri intre România și Polo
nia și au fost abordate aspecte lega
te de întărirea și extinderea colabo

rării reciproc avantajoase dintre cele 
două țări.

La întrevedere a participat tova
rășul Ion Pățan, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul aprovizionă
rii tehnico-materiale și controlului 
gospodăririi fondurilor fixe.

A luat parte Jerzy Kusiak, amba
sadorul Republicii Populare Polone 
la București.

întilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească

(Agerpres)

REALIZĂRI ÎNSUFLEȚITOARE
ÎN MUNCĂ

TELEGRAMĂ
Tovarășul Uie Verdeț, prim-minis-' 

tru al guvernului, a trimis o telegra
mă primului ministru al Republicii 
Portugheze, Francisco sa Cameiro, 
cu prilejul învestirii in această 
funcție, prin care ii adresează, in nu
mele guvernului român și al său per
sonal, calde felicitări si cele mai bune

.'i i ■ ■■

urări. în telegramă se exprimă con
vingerea că bunele relații de priete
nie statornicite între România și 
Portugalia vor cunoaște o continuă 
dezvoltare, spre binele ambelor po
poare, al cauzei păcii și securității în 
Europa și în lume.

t V
PROGRAMUL 1

10,00 Teieșcoală
10.15 Roman foileton : Gustav „cel de 

fier". Reluarea episodului 3
11.25 Film artistic : „Vlad Țepeș" (re

luare)
13,30 De la A la... infinit.
18.M) Clubul tineretului
18,50 10O1 de seri
19.00 Telejurnal
19.25 Deplină angajare a întregului po

por la înfăptuirea Programului 
partidului

19,45 Teleenciclopedia
20.15 Film serial : Dallas — Compania 

petrolieră Ewlng. Episodul 21

21,trs Varietăți muzical-dlstractiva
21,40 Telejurnal

PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal
19.25 Deplină angajare a întregului po

por Ia înfăptuirea Programului 
partidului

19,45 Romanțe
20,00 Film documentar : Alaska
20.25 Capodopere, mari interpret! o 

Enescu — Ciclu de șapte cintece 
pe versuri de C. Marot — inter
pretează Barbara Gubisch, acom
paniată de orchestra simfonică a 
Radiotelevlzldnii. Dirijor : Antonio 
de Almeida ® Felix Mendelsohn 
Bartholdy : Simfonia a Ill-a — in
terpretează orchestra simfonică a 
Radioteleviziunil, dirijor : Mircea 
Basarab

21.25 Efigii lirice
21,40 Telejurnal

Cronica
Tovarășul Nicolae Constantin, vi

ceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, a primit, vineri după-amia- 
ză, pe Nikolai Sliunkov, vicepreședin
te al Comitetului de Stat al Planifi
cării al U.R.S.S.

Au fost discutate probleme privind 
continuarea acțiunilor de coordonare 
a planurilor de dezvoltare a econo
miilor naționale ale României și U- 
r.iunii Sovietice în cincinalul 1981— 
1985, de lărgire a cooperării și spe
cializării in producție, in special in 
domeniul construcțiilor de mașini, de 
creștere a volumului livrărilor re
ciproce de mărfuri.

La primire a luat parte Marin Ni
colae, vicepreședinte al C.S.P.

A fost de fată V. I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

★

Vineri a fost semnat, la București, 
Protocolul celei de-a Vl-a întîlniri a 
grupului de experți pentru agricultu
ră din cadrul Comisiei mixte de 
cooperare în cercetarea științifică și 
dezvoltarea tehnologică între Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Federală Germania.

Documentul prevede măsuri meni-

zilei
te să extindă cooperarea tehnico- 
științifică prin efectuarea de cerce
tări in comun, în domeniul produc- ■ 
ției vegetale, inclusiv al protecției 
plantelor, producției animaliere, in
dustriei alimentare, viticulturii, sil
viculturii, precum și în alte domenii 
de interes comun.

★

în cursul zilei de vineri, noii am
basadori ai Republicii Portugheze, 
Sergio Sacadura Cabrai, și Republicii 
Argentina, Federico Carlos Barttfeld, 
acreditați în țara nosatră, au depus 
coroane de flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism.

★
In cadrul „Zilelor muzicii olande

ze", vineri seara a concertat la 
București, in sala de concerte a con
servatorului „Ciprian Porumbescu",, o 
prestigioasă formație participantă la & 
această manifestare — cvartetul o- 
landez de saxofoane.

Concertul, al cărui program a cu
prins lucrări din creația unor com
pozitori olandezi contemporani, s-a 
bucurat de un deosebit succes, artiș
tii oaspeți fiind îndelung aplaudați 
pentru originalitatea și măiestria in
terpretativă.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele <le 20, 

21 șl 22 ianuarie. în țară : Vremea se 
va încălzi treptat, rămînînd friguroasă 
In Moldova și Transilvania, mal ales in 
primele zile. Cerul, variabil, va pre
zenta înnorârl accentuate in sudul șl 
vestul tării, unde vor cădea precipi
tații sub formă de ninsoare cu tendin
ța de transformare in lapoviță si 
ploaie. Izolat se va produce polei. In

sud-estic, va prezenta intensificări lo
cale. Frecvent se va produce ceață. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
intre minus 10 șl zero grade, exceptînd 
Transilvania și Moldova, unde, local, 
vor coborî In primele nopți sub minus 
15 grade, iar maximele Intre minus 5 
șl plus 5 grade. In București : Vremea 
se va Încălzi treptat. Cerul va fi mal 
mult noros. Se așteaptă ninsoare cu 
tendință de transformare în lapovlță șl 
ploaie. Vint slab pină la moderat din 
sectorul estic. Temperatura in creștere 
ușoară. (Cornellu Pop, meteorolog de 
serviciu).

Primul mineralier 
de 55 000 tdw cu motor 
principal de fabricație 

românească
Șantierul naval Galați a livrat 

beneficiarului extern cel de-al 
2-lea mineralier de 55 000 tdw con
struit aici. Consemnăm evenimen
tul și pentru faptul că este vorba 
despre cea dinții navă de aseme
nea mărime dotată cu motor prin
cipal de fabricație românească, 
de 19 900 cai putere produs la în
treprinderea de construcții de ma
șini Reșița. In această perioadă con
structorii de nave gălățeni își con
centrează atenția asupra pregăti
rilor de lansare a primei nave 
din acest an. cit și în direcția 
finalizării operațiunilor privind 
lansarea platformei de foraj ma
rin „Orizont", a doua care se exe
cută aici. (Dan Plăeșu).

în sprijinul minerilor 
din Valea Jiului

în cadrul întreprinderii „Electro- 
putere“-Craiova s-au încheiat fa
bricația și probele funcționale a.le 
primelor celule electrice antigrizu- 
toase de 7 200 volți, care au și fost 
expediate Combinatului minier Va
lea Jiului. Conceput de specialiștii 
Centrului local de cercetare științi
fică și inginerie tehnologică, noul 
produs, al cărui prototip a fost ex
perimentat o îndelungată perioadă 
în exploatările miniere din Valea 
Jiului, dispune de aparatură de mă
sură, protecție și de semnalizare 
ce-i conferă o mare siguranță in 
exploatare, fiind destinat să func
ționeze direct în galeriile și abata
jele exploatărilor carbonifere. Prin 
realizarea acestui produs cu un 
grad ridicat de complexitate, s-au 
creat condiții pentru eliminarea 
importului, economisindu-se, astfel, 
50 000 lei valută la fiecare celulă. 
(Agerpres).

Devierea apelor 
Șiretului

în pofida iernii aspre, construc
torii de pe șantierul de amena
jare hidroenergetică a rîului Șiret 
au asigurat, la Răcăciuni, devierea 
apelor Șiretului pe o nouă albie. 
Constructorii au excavat un volum 
de 300 000 mc de pămint cu două 
luni mai devreme față de prevede
rile graficelor de execuție. De
vierea apelor Șiretului pe o albie 
nouă permite începerea lucrărilor 
pe întreaga lungime a barajului, 
ceea ce va contribui la scurtarea 
timpului de execuție a întregului 
complex cu șase luni de zile față 
de termenul planificat. (Gh. Baltă).

Pentru Canalul 
Dunăre-Marea Neagră

La km 16 al Canalului Dunăre — 
Marea Neagră a intrat în funcțiune 
o instalație originală pentru tur
narea mortarului bituminos pe ta- 
luzurile finisate. Instalația este 
alcătuită dintr-un agregat hidrau
lic ce comandă elementele de ac
ționare ale unei grinzi pe care ru
lează un bunker distribuitor, cu 
posibilități de deplasare atit in plan 
longitudinal, cit și perpendicular pe 
taluz. Cu ajutorul unor asemenea 
instalații, fiecare deservită de doi 
muncitori, se vor executa lucrările 
de stabilizare a protecției taluzu- 
rilor intre ecluza Cernavodă (ki
lometrul zero) și km 40 al cana
lului, porțiune pe care urmează să 
fie turnate peste 300 000 tone mortar 
bituminos. Pînă la sfîrșitul acestui 
an, întreprinderea de utilaje grele 
de la Basarabi va realiza 20 ase
menea instalații, care vor înlocui 
munca a mii de oameni. (Agerpres).

Noi tipuri de mașini
La întreprinderea mecanică din 

orașul Dr. Petru Groza a fost pus 
în fabricație un nou tip de electro
tractor de 125 kg-forțâ la cîrlig — 
produs de concepție originală, con
stituind o premieră Industrială. Pe

linia preocupării pentru diversi
ficarea și Înnoirea producției se 
înscrie și intrarea în fabricație la 
această unitate, incepind chiar din 
primul trimestru al anului, a șase 
noi tipuri de electrostivuitoare de 
diverse capacități, cu performanțe 
tehnice și funcționale superioare. 
Așa cum preciza inginerul Nicolae 
Laza, șeful compartimentului teh
nic al unității, întreprinderea me
canică va asigura întregul necesar 
al economiei naționale de electro
stivuitoare și electrotractoare, ell- 
minindu-se astfel importul unor 
astfel de utilaje. (Alexandru Petl).

La temperaturi 
de 1 000-1 200 grade
La întreprinderea mecanică Nico- 

lina din Iași a intrat în producție 
un nou și important obiectiv indus
trial. Este vorba de cel mai mare 
cuptor de tratament termic cu 
vatră mobilă, in suprafață de 12,5 
metri pătrați, utilaj de înaltă teh
nicitate, realizat de întreprinderea 
„Independența" din Sibiu. în acest 
cuptor .temperatura atinge 1 000— 
1 200 grade C, ceea ce asigură ca
ntatei) necesară pieselor turnate 
din oțel, înaintea prelucrării lor 
mecanice. Noul obiectiv are o ca
pacitate anuală de tratare termică 
pentru circa 6 000 tone piese din 
seria genților de autogreder, co
roanelor dințate, lagăre, suporți 
și alte componente ale utilajelor de 
construcții și terasiere care se exe
cută la întreprinderea ieșeană. 
(Manole Corcaci).

Tehnologii noi, 
randamente înalte

La întreprinderea textilă din Arad 
s-a introdus un nou procedeu de 
realizare a valțurilor de cupru cu 
miez de oțel, folosite la imprimarea 
țesăturilor, procedeu care contribuie 
la economisirea a 60 de tone cupru 
anual, creșterea de cîteva ori a 
indicelui de utilizare a mașinilor și 
a productivității muncii, ca și la 
îmbunătățirea calității imprimeuri- 
lor. (Mircea Dorgoșan).

TELEVIZOARE CU CIRCUITE INTEGRATE
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HARGHITA - GAZDĂ OSPITALIERĂ
A SPORTURILOR DE IARNĂ

în fiecare an, odată cu căderea 
primelor zăpezi și pină la venirea 
primăverii, județul Harghita devine 
gazda ospitalieră a numeroase com
petiții și întreceri sportive, orga
nizate în cadrul ediției de iarnă a 
„Daciadei". Aflat în jurul polului 
frigului din România, județul Har
ghita beneficiază de excelente con
diții naturale pentru practicarea 
sporturilor de iarnă. Revelatoare sint 
grija și preocuparea organelor lo
cale de partid și de stat, ale orga
nismelor sportive locale pentru valo
rificarea tot mai bună a acestor 
condiții, concretizate in reamenaja- 
rea și dotarea corespunzătoare a ba
zelor sportive existente și darea in 
folosință a altora noi. Astfel, in ac
tualul „sezon alb", pe lingă cele 
peste 200 de complexe și baze spor
tive de care dispune acest județ, au 
apărut altele noi care asigUră des
fășurarea manifestărilor sportive, 
oferind in același timp popasuri 
plăcute pentru agrement. De pildă, 
posibilitățile de practicare a schiu
lui sint, în noua ediție de iarnă a 
„Daciadei", superioare anilor prece
dent!. Pirtiile de schi de la Băile 
Harghita, Lacul Roșu, Tușnad, Har
ghita Mădăraș, Izvorul Mureșului, 
Bucin, Gheorghieni și altele au fost 
dotate cu schi-lifturi, majoritatea 
lintre ele avînd de pe acum și ves- 

, re. La Bilbor, Șumtileu, Bălan și 
Valea Strîmbă au fost deschise noi 
pîrtii prevăzute cu dotările necesare 
practicării schiului, chiar la nivel 
de performanță. Ținîndu-se cont de 
marea popularitate de care se bucură 
schiul în județul Harghita, pîrtla de 
schi alpin de Ia Băile Harghita a 
fost și ea supusă unor ample lucrări 
de modernizare. Se are în vedere 
înființarea aici a unei microstațiuni 
pentru pregătirea performerilor. 
„Zestrea" acestui puternic centru al 
sporturilor de iarnă urmează să cu
prindă, intre altele, un cămin cu 81 
de locuri, un restaurant cu auto
servire, un grup de refacere, o sală 
de forță și un cabinet metodologic.

Dar, nu numai schiul, ci și spor
tul cu cross și cu pucul continuă să 
cîștige noi și numeroși adepți. La 
Voșlobeni, Bălan, Suseni au fost 
date în folosință noi patinoare natu
rale. Astfel, numărul patinoarelor 
naturale existente in județ, atit in 
mediul urban, cit și în cel rural se 
ridică la 40, multe dotate cu man
tinele inalte și tribune. Iată așadar 
numai citeva repere ale unei activi
tăți remarcabile privind sporirea 
posibilităților de practicare a spor
turilor de iarnă in județul Har
ghita- Ca urmare, in aerul tare al 
iernii, competițiile amicale și cele de 
performanță se află în plină des
fășurare. Am putea relata aproape 
cotidian despre intreceri disputata 
cu pasiune, soldate cu noi recor-

duri naționale sau, pur și simplu, cu 
petrecerea timpului liber în mod 
util și plăcut. Iată doar cîteva din
tre ultimele manifestări. Timp de trei 
zile, pe pista de patinaj viteză de 
Ia Miercurea Ciuc, de dimensiuni 
olimpice, realizare unică la nivelul 
țării, s-au desfășurat întrecerile de 
patinaj viteză dotate cu „Cupa fede
rației române", rezervate copiilor 
și speranțelor. S-au prezentat la 
start 219 mici sportivi. Potrivit apre
cierilor făcute de specialiști, con
cursul din acest an a constituit cea 
mai mare competiție de acest gen care 
:t avut loc vreodată la noi in țară. 
Tot la Miercurea Ciuc a avut loc 
zilele trecute concursul de patinaj 
viteză și patinaj artistic dotat cu 
„Cupa României", care s-a dovedit a 
fi cea mai de seamă 
sportivă 
nai. Ne 
semnăm 
Mihaela
Napoca),
Triumf București) șl alții pe care 
i-am remarcat pentru frumoasa lor 
comportare și în anul trecut, și tot 
la această rubrică. Sint nume pe 
care, cu siguranță, le vom vedea 
menționate mal tîrziu pe lista com
petițiilor de anvergură. Un mo
ment important in hocheiul sătesc 
s-a desfășurat in comuna Suseni : 
întrecerile dotate cu „Cupa ziarului 
„EISre". Competiție tradițională, a- 
ceasta a reunit la start, formațiile 
din localitățile Ciumani, Dănești, 
Lăzarea, Joseni, Mădăraș, Remetea, 
Sîndominlc, Cirța și, firește, Suseni. 
După meciuri aprige, norocul a suris 
formației din Joseni. Turneul s-a 
încheiat- printr-o frumoasă festivi
tate sportivă. Numeroase premii au 
fost împărțite patinatorilor, anima
torilor și suporterilor, dar principala 
ciștigătoare a acestei tinerești mani
festări a rămas însă sportul sătesc, 
pentru a cărui dezvoltare în județul 
Harghita se acordă in ultima vreme 
o atenție deosebită.

I. D. KSSS 
corespondentul „Scinteii"

manifestare 
de sezon cu caracter națio- 
face plăcere faptul să con- 

numele unor sportivi ca 
Timiș (C.S.Ș. Viitorul Cluj- 

Orlando Cristea (C.S.Ș.
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Extragerea
68

Extragerea
20 66 85 83

Fond total
Iei, din care : 472 
tegoria 1.

I : 2 13 12 80 1 65 28

de

73

67

elștiguri : 1 324 829
661 lei, report ca-

celelalte regiuni vor cădea ninsori lo
cale. Vîntul, predominînd din sectorul

Turneul selecționatei

de fotbal

ROMÂNIA - COLUMBIA 0-0
BOGOTA 18 (Agerpres). — în ul

timul meci al turneului internațio
nal triunghiular de fotbal desfășu
rat in Columbia, selecționata divi
zionară din România a intilnit la Caii 
reprezentativa Columbiei, cu care a 
terminat la egalitate : 0—0. Partida a 
fost urmărită de peste 10 000-de spec
tatori.

Comentatorii posturilor de radio 
care au transmis meciul au apreciat 
jocul bun prestat de echipa română.

Selecționata română a aliniat ur
mătoarea formație: lordache (Cris
tian), — Negrilă. Stefănescu, Samos, 
Munteanu II, Dinu. Boloni. Bălăci, 
M. Răducanu, Câmătaru, Doru Nico
lae.

Reamintim că și celelalte două me
ciuri ale turneului s-au încheiat, de 
asemenea, la egalitate : România — 
Ungaria 2—2 ; Columbia — Ungaria 
1—1.

în continuarea turneului din Co
lumbia, fotbaliștii români vor intilni 
selecționata orașului Caii, alcătuită 
din jucători de la cluburile „Ameri
ca", deținătoarea titlului de cam
pioană a țării, și „Deportivo".

a Cine mii strigă : SCALA — 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15, CAPI
TOL - 9; 11; 13,16; 15,30; 17,45; 20, 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
a Moartea pe NU : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
17, PATRIA — 9: 12,30; 16; 19, LU
CEAFĂRUL — 9; 11,45: 14,15; 17; 
19,45, FAVORIT — 8.45; 11,30; 14,15; 
17; 19,45.
• Nici o dovadă pentru crimă : 
FESTIVAL — 9; 11,16; 13.30; 15,45; 
18; 20,15.
e Adio, dar rămîn cu tine : CI
NEMA STUDIO — 10; 12; 14; 16; 
18: 20.
• Uraganul vine de la Navarone:
VICTORIA — 9: 11.30; 14: 16,45;
19,30.
o Grupaj de documentare „Româ- 

15, Mușche- 
19.30 : TIM-

nia — casa mea" — 
tarul român — 17,15; 
PURI NOI.
« Adevărata glorie : 
— 9,15; 12; 16; 19.
e Popeyo marinarul
. .............................  15,39;

u; 13.15 
— 9,15

CENTRAL

ca — 9: 11; 13; 
FLAMURA — 9; 
17,4’5; 20, DOINA 
14,30; 16,15.
• Ultima jertfă :
e Omul care ne trebuie : 
MUL ȘAHII — 15,30 ' “
MOS — 15,30: 17,30;
— 9; 11,15; 13.30:

FLOREAS- 
17,45; 20.

15.30: 
ii; 12,4»;

DOINA — 18; 20.
DRU-

18; 20. COS- 
19.30. DACIA 

15,45; 18: 20.
e Safari Express : FEROVIAR — 
9; 11,15: 13,30; 15.45; 18;
BUCUREȘTI — 9; 11,15;
15,45; 18; 20, MODERN — 9 
13,30; 15,45: 18; 20.15.
c Capcana : BUZEȘTI — 
17,30; 19.30.

20,15.
13,30:
11.15:

15.30;

Promițătoarele perspective
ale bioenergiei

Agenția de presă latino-americană i.P.S. a transmis un interesant 
articol in legătură cu preocupările care se manifestă in America Latină - 
ca și in alte zone ale lumii, dealtfel — pentru valorificarea unei surse 
energetice din cele mai promițătoare, și anume energia biologică sau 
bioenergia. In condițiile penuriei de combustibil, noua sursă energetică ar 
putea aduce o contribuție pe linia soluționării acestei probleme acute.

Magazinele și raioa
nele specializate ale 
comerțului de stat dis
pun de televizoare cu 
circuite integrate, o re
centă realizare a in
dustriei noastre elec
tronice. fabricate de 
întreprinderea „Elec
tronica" — București. 
Iată citeva avantaje o- 
ferite 
noile 
zoare 
losire 
torită 
complet tranzistoriza-

in exploatare de 
tipuri de televi- 
: durata de fo- 
indelungată da- 
faptului că sint

te ; reducerea consu
mului de energie elec
trică cu circa 33 la 
sută, prin îmbunătățiri 
constructive și funcțio
nale; funcționarea nor
mală chiar și la va
riații mai mari ale ten
siunii pe rețea, datori
tă incorporării unui 
stabilizator în aparat ; 
simplificarea operațiu
nilor de depanare prin 
folosirea in construc
ția televizoarelor a 
modulelor funcționale, 
module care se pot

schimba cu operativi
tate. Garanția pentru 
buna funcționare a te
levizoarelor cu circuite 
integrate este de 12 
luni. în toate magazi
nele specializate ale 
comerțului de stat te
levizoare cu circuite 
integrate se oot cum
păra și cu plata în 
maximum 24 rate lu
nare, cu un aconto de 
15 la sută din prețul 
de vinzare al apara
tului.

e Marea neliniște : EXCELSIOR 
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
VOLGA — 9; 11,15: 13.30: 15.46; 
20,15.
o Explozia I BUCEGI — 16;
20.
• Piedone Africanul : LIRA — 
12,30; 15; 17,30; 20, AURORA - 
11,46; 14,15; 17ț 19,30.
O Revanșa : FERENTARI — 15.30; 
17.30; 19,30.
a Cinci seri :
17,15; 19,30.
• Speranța :
VIITORUL — ___ _ ____  ____
• Școala curajului : PACEA — 
15,30; 17,30.
« Răzbunarea panterei roz : GIU- 
LEȘTI — 9; 11; 13.15: 15.30 -------
20, MIORIȚA — 9; 11,15: 
15,45; 18; 20, TOMIS — 9: 
13,30; 15,45; 18; 20.15.
o Operațiunea „Stadion" :
LAR — 15,30; 17,30; 19,30.
o Acei oameni minunați eu apa
ratul de filmat : PROGRESUL — 
16; 18; 20.
a Cineva ca tine : GRIVIȚA — 9; 
11.15; 13.30; 15.45; 18; 20.
o întoarcerea fiului — 18: 20. De- 
gețica — 16 : MUNCA.
e Ora. zero : ARTA — 9: 11,15;
13.30: 15.45; 18: 20.
O Ultimul start : FLACARA — 
15,30: 17,45; 20.

20.16, 
18;

18;

10
9

COTROCENI — 15;

PACEA — 19,30,
15,30; 17,30: 19,30.

17.45:
13.30:
11,15;

POPU- •

teatre
*

o C.C.E.S. (la sala Conservatoru
lui „Ciprian Porumbescu") : Con
cert susținut de Cvartetul olan
dez de saxofoane — 19.
e Teatrul Național (sala mică) : 
Gaițele — 15. însemnările unui ne-

e.unoscut — 19,30, (sala Atelier) : 
Zoo — 15,30, Fanteziile ‘ ' 
tlev — 20.
e Opera Română : Cosi
— 19.
• Teatrul de operetă : 
Iubiri — 19,30.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Față în față cu lumea — 19,30,
(sala Grădina Icoanei)1: Cum se 
numeau cei patru Beatles — 13, 
Infidelitate conjugală — 20.
o Teatrul Mic : Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor — 15. 
Minetti — 20.
e Teatrul Foarte Mic : O șansă 
pentru fiecare — 20.
a Teatrul de comedie : Ciripit de 
păsărele — 19,30.
o Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) ; Idioata — 15, Tirnon din 
Atena — 19.30, (sala Studio) : Ine
le, cercei, beteală — 15, Craii de 
curtea veche — 19.
e Teatrul Giulești (sala Majestic): 
...Eseu — 19.30. (sala Giulești) : 
Dragoste periculoasă — 19.30.
e Teatrul evreiesc de stat : Me- 
nahem Mendel, om dc afaceri — 
18.30.
e Teatrul satlric-muzical ,.C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : DC la Cără
buș Ia Savoy — 19.30 (sala Victo
ria) : Boema ride, cintâ și dan
sează — 19.30.
e Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" (sala Studio) : Microreci- 
tal folcloric studio — 19.
a Teatrul ..Ion Vasllescu" : Sici
liana — 19.30.
o Teatrul „Ion Creangă" : Cine 
se teme de crocodil — 9.30.
a Teatrul „Țăndărică" : Pescarul 
și norocul — 9.30, Anotimpurile 
mînzului — 17.
e Circul București : Vivat circul !
— 16; 19.30 a
o Studioul de teatru al t.A.T.C. : 
Romeo și Jeanette — 19.30.

lui Faria-

Fan Tutte

Eternei»

„Orice energie provine, în ultimă 
instanță, din mediul astral. în dru
mul său spre om trece prin clorofi
lă, se acumulează in humus și, trans
formată in aliment, iese din limitele 
anorganicului și se transformă prin 
arderi la nivelul mușchilor și creie
rului in tehnică și in artă : iată cum 
definește inginerul agronom guate
malez Mario Penagos. intr-un fel de 
compendiu poetic, energia folosită de 
organismul uman. Dar formula poa
te avea și o extindere mai largă —■ 
în domeniul energiei biologice sau 
bioenergiei. Practic necunoscută pină 
acum in America Latină, această 
sursă ar putea deveni, intr-un viitor 
nu foarte îndepărtat, o contribuție 
eficientă la înlăturarea dependentei 
de sursele petroliere.

Folosirea deșeurilor organice ca 
forță motrice „este la fel de veche 
ca lumea". Dar abia in secolul trecut 
un om de știință francez a ajuns la 
ideea că gunoaiele strinse la Paris 
ar „putea pune în mișcare țara".

După cel de-al doilea război mon
dial vest-germanii au inițiat o ac
țiune pe scară largă, construind „uzi
ne" biologice, unde, prin prelucrarea 
gunoaielor și subproduselor agricole, 
se obțin biogaz si bioîngrășăminte.

în Republica Populară Chineză s-a 
realizat un sistem asemănător, care 
a cunoscut o răspîndire de masă la 
nivelul comunelor. Pe întreg terito
riul Chinei funcționează șapte mili
oane de mici uzine pentru prelucrarea 
deșeurilor menajere, îndeplinind, tot
odată, o importantă funcție sanitară.

în 1952, mai sus-amintitul inginer 
guatemalez Mario Penagos a început 
să cerceteze și să studieze tehnologia 
resurselor bioenergetice, inițiind o ac
tivitate care situează astăzi Guatema
la. una din cele mai înapoiate țări 
din regiune, in avangarda realizări
lor din acest domeniu în. America 
Latină.

într-adevăr, în Guatemala func
ționează in prezent 15 instalații bio
energetice. Cea mai mare dintre ele 
are O producție zilnică de 200 mc de 
biogaz. Se află în construcție alte 
două uzine, cu o capacitate de 500 
mc de biogaz fiecare.

Sistemul folosit, relevă Penagos, 
se deosebește de cel „clasic" vest- 
german — bazat pe dizolvarea rezi
duurilor biologice, care necesită o 
mare cantitate de apă. în uzinele 
guatemaleze, dimpotrivă, se foloseș
te o cantitate minimă de apă in ra
port cu masa organică.

Acest procedeu, omologat în 1958, 
are perspective certe de aplicare, in 
special în țările agricole și in cele cu 
climă caldă, unde procesul natural 
al fotoslntezei se bucură de condiții 
din cele mai favorabile : volumul 
mare de frunze ce rămîn după cu

lesul produselor agricole, precum țl 
alte ticuri de deșeuri organice pot 
fi prelucrate în uzine și — avînd în 
vedere rapida lor descompunere — 
transformat in biogaz și bioingrâșă- 
minte.

Și alte țări latino-americane. In
tre care Mexicul, Salvador, Pana
ma. Peru și Ecuador, au început să 
întreprindă pași in această direcție, 
punind in funcțiune statii-piloL.

Avantajele folosirii masive a bio
energiei nu pot fi puse la Îndoială. 
Prin procesul de transformare! a re
ziduurilor organice se realizează, de
sigur. un obiectiv sanitar care duce 
la eliminarea agenților ce provoacă 
maladiile parazitare si cele infecțioa- 
se — atit de răspîndite in America 
Latină și, în general, în țările („lumii 
a treia".

„în ce privește producția de ener
gie propriu-zisă, reziduurile orga
nice reprezintă o sursă sigură! cura
tă și ieftină" — precizează agrono
mul guatemalez. Cu ajutorul unei 
mici uzine, deloc costisitoare.! o fa
milie din mediul rural poate benefi
cia de biogazul necesar pentru satis
facerea trebuințelor gospodărești, in
clusiv iluminatul.

Unități mai mari de acest fel,' al 
căror preț s-ar ridica la circa 5 mi
lioane dolari, ar putea aproviziona 
cu biogaz centralele electrice și, 
prin sistemul de comprimare a ga
zelor, ar putea alimenta motoarele 
mașinilor agricole sau complexelor 
industriale. In mediul urban,] bio
energia poate constitui o bună solu
ție pentru vechea problemă a elimi
nării deșeurilor. Un oraș de un mi
lion de locuitori „produce" în medie 
o mie de tone de deșeuri zilnic. Fie
care tonă de deșeuri poate genera 
300 mc de gaz, în același timp 80—90 
Ia sută din reziduuri transformin- 
du-se în bioingrășăminte — ceea ce 
este de natură să ducă la reducerea 
importantelor cheltuieli legate de 
achiziționarea de îngrășăminte și pro
duse chimice pentru agricultură.

Producția de îngrășăminte agricole 
reprezintă a treia cale de beneficii 
de pe urma bioenergiei, pe lingă 
funcția sanitară și cea de asigurare 
a unui combustibil ieftin (care are și 
avantajul de a constitui un mijloc de 
protecție a mediului inconjurător, 
deoarece in acest fel se previn des
păduririle atit de dăunătoare).

în concluzie, pentru a ne referi 
doar la exemplul Americii Latine, 
printr-o tehnologie proprie, se va 
putea promova o nouă sursă de ener
gie care să înlocuiască in viitorul 
deceniu între 6 la sută și 12 la sută 
din consumul de hidrocarburi și să 
acopere 50 la sută din necesitățile 
actuale de îngrășăminte chimice.

© PREVIZIUNI ME
TEOROLOGICE CU SA
SE ZILE ÎNAINTE.In §ene- 
ral, previziunile meteorologica 
cu o marjă mai mare de exacti
tate nu depășesc in prezent trei 
zile. Serviciile meteorologice 
franceze și-au propus ca în 1986 
să ajungă la dublarea acestei 
perioade. în acest scop va fi 
utilizat un supercomputer am
plasat într-o cameră specială, 
unde se va menține o tempera
tură apropiată de zero absolut 
(minus 273 de grade) ; In aceste 
condiții, randamentul compute
relor întrece de cîteva zeci de 
ori performanta suratelor lor 
amplasate in condiții obișnuite. 
Supercomputerul va fi alimentat 
in permanență cu date despre 
6tarea meteorologică mondială,

furnizate de o veritabilă .Arma
da" de baloane-sondă, nave, avi
oane și balize meteorologice. în 
același timp, vor fi cercetate in
tens toate arhivele cunoscute 
pentru perioada ultimului mile
niu, in scopul de a se reconsti
tui, lună de lună, variațiile de 
temperaturii ; se va recurge șl 
la studierea operelor de artă, tn- 
trucît multe din acestea înfăți
șează cu exactitate starea climei 
din perioada cind au fost rea
lizate.

© VAPORI „INCAN
DESCENȚI" ÎN COS
MOS. Astrofizicienii sovietici 
de la Observatorul din Biurakan, 
Armenia, au descoperit în at
mosfera așa-numitelor stele

„fierbinți" molecule de apă. 
Pină acum se considera că pot 
exista vapori de apă numai pe 
aștrii mai „reci". în prezent, se 
constată că vaste învelișuri ale 
unor stele tinere se compun nu 
numai din gaze, ci și din vapori 
„incandescenți". Această desco
perire prezintă o importanță 
deosebită pentru studiul originii, 
naturii și evoluției aștrilor înde
părtați. Intr-adevăr, prezența sau 
lipsa apei în atmosfera stelelor 
poate ajuta la determinarea vir- 
siei lor.

© FRIG CU AJUTO
RUL... SOARELUI. In con- 
dițiile în care economisirea de 
energie electrică este o preocu
pare la ordinea zilei, o firmă 
americană — Zeopower Co. — a

realizat un frigider care funcțio
nează pe baza căldurii solare. Pe 
partea superioară a frigiderului 
este montat un panou solar, căp
tușit cu o substanță denumită 
zeolit, un mineral spongios, folo
sit în industrie, ca filtru. 
Sistemul de răcire este alcătuit 
din această „căptușeală" de 
zeolit, cu calități puternic ab
sorbante, dintr-o spirală de 
condensare și dintr-un rezervor 
de apă. Pe măsură ce panoul 
se încălzește în bătaia razelor 
solare, stratul de zeolit eliberea
ză vapori care se condensează, 
apa rezultată colectîndu-se în 
rezervor. Noaptea, cind vre
mea se răcește, zeolitul re-

absoarbe o parte din apă, 
în timp ce restul se trans
formă în gheață. Ciclul se repetă 
constant — cu condiția să nu 
existe o întrerupere mai mare de 
trei zile in ce privește perioadele 
însorite — frigiderul puțind func
ționa circa 20 de ani fără repa
rații.

® ULTIMUL FILM AL 
LU! FELLINI. CcIebrul sei
zor italian Federico Fellini. a 
terminat în studiourile Cinecittei 
ultima sa peliculă, „Cetatea fe
meilor", apreciată ca cea mai 
valoroasă realizare a reputatului

regizor de la celebrul său film 
„La dolce vita". Filmul are ca te
mă o problemă inedită — diferi
tele mișcări de eliberare a fe
meilor care s-au manifestat cu 
putere în țările occidentale în 
prima parte a anilor ’70. „Am 
încercat să înțeleg un fenomen 
controversat, care preocupă in
tr-o măsură crescîndă societatea 
noastră", a declarat Fellini.

© ORDINATOR DO
MESTIC. Computerul care 
cunoaște o răspindire tot mai 
largă in toate domeniile de acti
vitate urmează să fie Utilizat în 
curind și pentru îndeplinirea 
unor munci domestice. Un proto
tip realizat in Franța poate în
deplini multiple funcțiuni : ține 
la zi bugetul gospodăriei ; păs

trează în memorie diferitele me
niuri și rețete de mîncăruri ; 
ajută pe copii să-și facă lecțiile 
(in memoria computerului pot fi 
depozitate lecții de istorie, de 
matematică etc.); calculează im
pozitele etc. In același timp, di
ferite instalații din gospodărie, 
cum ar fi mașinile de spălat, 
frigidere etc., vor fi prevăzute 
cu microprocesoare care,’ prin 
reglarea automată a temperatu
rii. a cantității de apă necesare 
etc., vor contribui la realizarea 
unor economii substanțiale de 
energie.

® SMOG LA SYD
NEY. Locuitorii orașului Syd
ney din Australia, care multă 
vreme nu au știut ce este po
luarea, au acum de făcut față

neplăcerilor smogului, amestecul 
de fum, gaze și ceață, atit de 
nociv pentru căile respiratorii. 
Zilnic, cele peste un milion de 
autovehicule, precum șl nume
roasele întreprinderi construite 
în ultima vreme degajă in at
mosferă o cantitate de peste 
700 tone de substanțe poluante. 
Norii de fum și gaze se îndreap
tă spre ocean, dar briza oceanică 
ii respinge înapoi spre oraș — 
situat intr-un fel de căldare na
turală. Astfel, valurile succesive 
de smog se acumulează, consti
tuind o adevărată problemă. în 
prezent, Sydney figurează pe lo
cul trei, după Los Angeles șl 
Tokio, pe lista celor mai poluate 
orașe din lume.



„Prezența trupelor sud-africane pe teritoriul 
Rhodesiei provoacă îngrijorarea 

statelor continentului"
• Declarația președintelui în exercițiu al O.U.A. ® Precizări 
ale purtătorului de cuvînt al Z.A.N.U. ® Reintroducerea legii 

marțiale în Rhodesia
MONROVIA 18 (Agerpres). — Șeful 

statului liberian, William Tolbert, 
președintele in exercițiu al Organi
zației Unității Africane, a declarat că 
prezenta tfiipelor sud-africane pe te
ritoriul Rhodesiei provoacă îngrijora
rea statelor africane independente. 
Prezenta trupelor R.S.A., a subliniat 
președintele Tolbert, contravine acor
durilor de la Londra.

SALISBURY 18 (Agerpres). — în 
cadrul unei conferințe de presă or
ganizate la Salisbury. Edson Zvogbo 
— purtătorul de euvint al Uniunii 
Naționale Africane Zimbabwe 
(Z.A.N.U.), a arătat că partidul său 
este supus unor atacuri concentrice 
și sistematice din partea guvernato
rului britanic in Rhodesia, lordul 
Soames, ca și a fostului șef al regi
mului marionetă. Abel Muzorewa. in
formează agențiile U.P.I. și Reuter. 
Obiectivul unor asemenea acțiuni — 
a spus el — il constituie încercarea 
de a discredita Z.A.N.U. în preajma 
alegerilor generale programate să se 
desfășoare in Rhodesia in cursul lu
nii februarie.

Edson Zvogbo a acuzat guvernato
rul britanic că încearcă să împiedice 
Întoarcerea in țară a președintelui 
organizației. Robert Mugabe, ca și a 
altor membri ai Z.A.N.U. De aseme-» 
nea, a spus el. forțele lui Muzorewa 
au libertatea de a se deplasa în voie 
pe teritoriul rhodesian, căutind ca, 
prin presiuni și intimidări, să deter
mine populația să nu sprijine in ale
geri candidații forțelor patriotice 
Zimbabwe.

SALISBURY 18 (Agerpres). — în- 
tr-o proclamație apărută în gazeta

oficială de la Salisbury, lordul Soa- 
me.s, guvernatorul Marii Britanii in 
Rhodesia, a anunțat reintroducerea 
legii marțiale pentru o perioadă de 
încă șase luni. Potrivit prevederilor 
actualei Constituții din Rhodesia, le
gea marțială trebuie innoită in fie
care an. la 25 ianuarie. Ea a fost im
pusă incă de la 5 noiembrie 1965, 
cind acest teritoriu se afla sub con
ducerea directă a fostei metropole — 
Marea Britanie. .

LUSAKA 18 (Agerpres). — Secre
tarul general al Organizației Unității 
Africane (O.U.A.), Edem Kodjo, a de
clarat. . la Lusaka, că lordul Soames, 
guvernatorul britanic in Rhodesia, nu 
acționează pentru respectarea preve
derilor acordurilor de la Londra pri
vind încetarea focului. în acest sens, 
secretarul general al O.U.A. s-a re
ferit, intre altele, la aprobarea dată 
forțelor fostului regim minoritar de 
la Salisbury de a se deplasa in liber
tate pe teritoriul rhodesian — in loc 
să fie cantonate la bazele lor. in con
formitate cu acordurile de la Londra
— precum și la prezența unor trupe 
sud-africane in Rhodesia.

Statele Organizației Unității Afri- 
cane, a menționat Edem Kodjo, apre
ciază că guvernatorul britanic pro
movează o politică favorabilă fostu
lui șef al guvernului marionetă de 
la Salisbury. Abel Muzorewa. O.U.A.
— a subliniat secretarul general al 
organizației — se pronunță pentru 
respectarea acordurilor de la Londra 
în problema rhodesiană și iși expri
mă, totodată, hotărirea de a continua 
să depună toate eforturile pentru 
obținerea unei independențe reale 
a Rhodesiei.

Realitățile actuale impun acțiuni hotărîte 

de dezvoltare a cooperării economice internaționale
Declarațiile premierului Noii Zeelande

WELLINGTON 18 (Agerpres). — 
Doar o acțiune majoră de cooperare 
economică internațională poate salva 
omenirea de la o depresiune asemă
nătoare celei din 1930, a declarat pri
mul ministru al Noii Zeelande. Ro
bert Muldoon, in mesajul cu privire 
la starea națiunii — transmite agen
ția A.P. El a apreciat că actuala re
cesiune, care are la bază, intre altele, 
criza de resurse energetice și crește
rea preturilor acestora, este mai pro

fundă și mai îndelungată decit se an
ticipase. Premierul neozeelandez a 
reproșat țărilor dezvoltate faptul că 
așteaptă impasibile, fără să încerce 
să prevină agravarea acestei situații.

Muldoon a menționat că. in 1980, 
guvernul neozeelandez va acționa in 
direcția realizării unor proiecte ener
getice care să permită eliminarea im
porturilor de produse petroliere, tot 
mai scumpe.

Impulsionarea cooperării între țările 
Pactului Andin și Brazilia

LIMA 13 (Agerpres). — Miniștrii 
de externe ai statelor membre ale 
Pactului Andin — Bolivia. Columbia, 
Ecuador, Peru și Venezuela — și mi
nistrul de externe al Braziliei, care 
au participat la lucrările reuniunii 
de la Lima a Consiliului miniștri
lor relațiilor externe din țările an
dine, au ajuns la un acord privind 
crearea de noi mecanisme în vederea 
impulsionării cooperării regionale. 
Documentul final adoptat de parti- 
cipanți prevede organizarea de reu
niuni ale miniștrilor de externe din 
țările andine și din Brazilia, o dată 
pe an. sau de cite ori una din părți 
o va cere, crearea unei Comisii mixte 
permanente andino-braziliene, care 
va funcționa la Brasilia, la nivel da 
ambasadori, constituirea unor comi
tete sau grupuri de lucru pe proble
me specifice privind lărgirea și di
versificarea raporturilor de cooperare

dintre țările andine și Brazilia. Acti
vitățile concrete de cooperare vor fi 
efectuate prin intermediul organis
melor tehnico-politice ale Pactului 
Andin și organismelor de resort din 
Brazilia.

Relevind necesitatea restructurării 
profunde a actualei ordini economice 
internaționale, in sensul asigurării 
unui acces liber și democratic al ță
rilor in curs de dezvoltare la luarea 
deciziilor, documentul final adoptat 
la Lima exprimă hotărirea comună a 
statelor andine și Braziliei de a de
pune eforturi susținute in vederea 
stimulării procesului de ..colaborare 
și apropiere mai mare intre țările 
din America Latină și celelalte state 
in curs de dezvoltare din lume, in 
scopul promovării și consolidării in 
viața internațională a unui climat de 
prietenie și conviețuire pașnică".

LUCRĂRILE CONGRESULUI PARTIDULUI

SOCIALIST DEMOCRATIC ITALIAN

MESAJUL DE SALUT AL P.C.R.
ROMA 18 (Agerpres). — La Roma 

continuă lucrările celui de-al XVIII- 
lea Congres al Partidului Socialist 
Democratic Italian. în cadrul dezba
terilor pe marginea raportului pre
zentat de secretarul național al 
P.S.D.I., Pietro Longo, vorbitorii s-au 
referit pe larg la poziția partidului 
față de politica internă și internațio
nală a Italiei.

Luind cuvintul de Ia tribuna con
gresului, tovarășul Emil Bobu. mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului Central al U.G.S.R.. ministrul
muncii, a adresat, in numele secreta
rului general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. al 
muncii din Republica 
România, un cald salut 
congresului. Vorbitorul ’ a

oamenilor 
Socialistă 

prietenesc 
exprimat

satisfacția pentru cursul, pozitiv pe 
care il cunosc raporturile' prietenești
dintre P.C.R. și P.S.D.I., raporturi de
colaborare ce slujesc amplificării re
lațiilor tradiționale dintre România
și Italia, dintre cele două popoare.

Vorbitorul a arătat apoi că la cel 
de-al XII-lea Congres al partidului 
nostru au fost înfățișate marile pre
faceri revoluționare petrecute în 
țara noastră in ultimele trei decenii 
și jumătate, prefaceri ce au dus la 
trecerea cu succes la făurirea socie

tății socialiste multilateral dezvoltate 
în țara noastră, politica externă de 
pace a României, de conlucrare rod
nică cu toate țărjle lumii. P.C.R. — 
a subliniat vorbitorul, citind cuvin- i 
tele rostite de tovarășul Nicolae | 
Ceaușescu de la inalta tribună a 
Congresului — va amplifica tot mai | 
mult relațiile cu partidele socialiste, 
social-democrate. cu toate organiza- I 
țiile muncitorești democratice pentru I 
dezvoltarea vieții internaționale pe o I 
cale nouă, democratică. De asemenea. I 
partidul nostru a întărit și va întări 1 
și in viitor raporturile de soli- | 
daritate și colaborare cu hrișcă- I 
rile de eliberare națională, cu 
partidele de guvernămint din țările j 
în curs de dezvoltare, cu alte partide i 
democratice, cu organizații progre
siste. revoluționare de pretutindeni, 
pornind de la realitatea că întărirea 
solidarității și colaborării acestor for
te este un imperativ al zilelor noas
tre. condiția sine qua non a edifi
cării unei lumi a dreptății sociale și 
naționale, a independenței și bună
stării fiecărei națiuni.

In încheiere, vorbitorul și-a expri- | 
mat convingerea că relațiile de prie- I 

.tenie și colaborare dintre 'partidele.
țările și popoarele noastre se vor I 
dezvolta continuu și in viitor.

Forjele patriotice namibiene vor continua lupta 
pînă Ia victoria finală

— declară președintele S.W.A.P.O.
LUSAKA 18 (Agerpres). — Intr-o 

declarație făcută la Lusaka. Sam Nu- 
joma. președintele Organizației po
porului din Africa de sud-vest 
(S.W.A.P.O.), a arătat că forțele pa
triotice namibiene sint hotărite să-și 
continue lupta pentru alungarea tru

pelor regimului rasist sud-african de 
pe teritoriul țării. în prezent, a spus 
el. forțele S.W.A.P.O. au eliberat re
giunile de nord, nord-vest și est ale 
Namibiei, asupra cărora și-au insti
tuit controlul, beneficiind de spriji
nul larg al populației locale.

Noul guvern 

portughez a obținut 

votul de învestitură
LISABONA 18 (Agerpres). — Noul 

guvern portughez condus de Fran
cisco Sa Carneiro, președintele Parti
dului Social-Democrat, liderul coaliți
ei „Alianța democratică", a primit joi 
seara învestitura, ,1a sfirșitul dezbate
rilor din1 Adunarea Republicii (parla
mentul țării). Acest guvern, consti
tuit in urma alegerilor parlamentare 
intercalate de la 2 decembrie anul 
trecut, dispune de 128 mandate din 
totalul de 250 ale Adunării Republi
cii. Ca urmare, moțiunile de cenzură 
depuse de deputății socialiști și co
muniști au fost respinse de repre
zentanții alianței partidelor de dreap
ta și de centru reunite in coaliția „A- 
lianța democratică".

Agenția ANOP precizează că. în ca
drul dezbaterilor, dominate de pro
blemele economice, sociale și ale in- 
vățămintului. deputății repreZentind 
P.S.P. și P.C.P, au contestat politica 
economică a noului guvern, mențio- 
nind că aceasta nu va putea contr.ibui 
la soluționarea problemelor pe care 
le va avea de înfruntat Portugalia 
în perioada următoare.

Indonezia se pronunță 
împotriva tendințelor 

de reactivare a S.E.A.T.O.
JAKARTA. Vicepreședintele Indo

neziei. Adam Malik, „a respins orice 
idee de reactivare a Organizației 
Tratatului Asiei de Sud-Est 
(S.E.A.T.O.)" — transmite agenția 
France Presse. El a luat poziție îm
potriva sugestiilor în legătură cu pu
nerea din nou pe picioare a unui sis
tem de apărare colectivă regională, 
care, intr-o formă sau alta, să ia lo
cul S.E.A.T.O.. pact desființat in 
1977. „O asemenea organizație — a 
declarat vicepreședintele Indoneziei 
— nu servește la nimic, după cum nu 
servesc la nimic nici celelalte pacte 
militare, iar reactivarea S.E.A.T.O. 
ar reprezenta un pas inapoi".

I

' •, <... W v.u"'‘u - ■

'ii'’■

Comcntind situația economică din S.U.A. la acest în
ceput de an. agențiile internaționale de presă relevă 
dificultățile intimpinate de industria constructoare de 
automobile unde se profilează, inclusiv ca urmare a 
crizei energetice și a combustibilului, o încetinire a 
ritmului de producție, insoțită de o creștere a numă
rului șomerilor. Numai in ultimele săptămini, princi-

palele trei firme constructoare de automobile — Gene
ral Motors, Ford și Chrysler — au concediat 72 000 sa- 
lariați, numărul șomerilor din această ramură ajun- 
gind Ia 188 000, Pentru următoarea perioadă sc prevede 
suprimarea altor mii de locuri de muncă. In fotografie : 
muncitori de la întreprinderile constructoare de auto
mobile din Detroit demonstrează împotriva concedierilor
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COMUNICAT
cu privire la ședința a 93-a a Comitetului Executiv 

al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc
în perioada 15—17 ianuarie 1980, la 

Moscova a avut loc ședința a 93-a a 
Comitetului Executiv al Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc, la 
care au participat reprezentanții țâ
rilor in Comitetul Executiv, locțiitori 
ai șefilor de guverne.

Din partea țării noastre a parti
cipat tovarășul Paul Niculescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, repre
zentantul Republicii Socialiste Româ
nia in C.A.E.R.

Comitetul Executiv a stabilit acțiu
nile care vor fi desfășurate in orga
nele Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc in legătură cu a 11 O-a ani
versare a nașterii lui V. I. Lenin.

Reprezentanții țărilor in Comitetul 
Executiv au efectuat consultări reci
proce in problemele actuale ale po
liticii economice și tehnico-științi- 
fice. precum și asupra direcțiilor 
principale ale colaborării reciproce 
in anii 1981—1985. Ei au subliniat 
creșterea sigură a economiei socia
liste a țărilor lor, a colaborării re
ciproce și succesele obținute de fie
care țară, sub conducerea partidelor 
comuniste și muncitorești. A avut 
loc un schimb de informații cu pri
vire la mersul construcției socialiste 
și comuniste în țările membre ale 
C.A.E.R. S-a exprimat hotărirea ne
strămutată ca și în viitor să. se lăr
gească pe toate căile și să se adin- 
cească colaborarea economică a sta
telor frățești. In conformitate cu po
litica externă iubitoare de pace a ță
rilor lor, a fost "reafirmată hotărirea 
de a dezvolta relații economice cu 
celelalte state, indiferent de orindui- 
rea lor sbcial-economică. de a acțio
na impotriva deteriorării relațiilor 
internaționale, de a lupta* pentru în
lăturarea discriminărilor și inegali
tăților. S-a subliniat in mod unanim 
că orice încercări din partea impe
rialismului de a folosi relațiile eco
nomice pentru presiuni politice asu
pra țărilor socialiste sint sortite 
eșecului.

Comitetul Executiv a examinat sta
diul elaborării proiectelor de con
venții privind realizarea unor acțiuni 
de colaborare incluse in programele 
speciale de colaborare pe termen 
lung. S-a trasat sarcina de a se ac
celera pregătirea convențiilor privind 
colaborarea in construirea, pe teri
toriul U.R.S.S.. de întreprinderi mi
niere. in valorificarea terenurilor 
virgine ale zonei Gobi din R.P. Mon
golă, in dezvoltarea producției de 
zahăr și de citrice în Republica Cu
ba, a Convențiilor privind speciali
zarea și cooperarea in producția in
dustriei construcțiilor de mașini.

Acordind o mare însemnătate pro
blemelor apropierii și egalizării ni
velurilor de dezvoltare economică a 
țărilor membre ale C.A.E.R.. Comite

tul Executiv a examinat stadiul 
elaborării in cadrul organelor consi
liului a .acțiunilor îndreptate spre 
accelerarea dezvoltării și creșterea 
eficienței economiei naționale a Re
publicii Socialiste Vietnam.

Au fost analizate problemele per
fecționării activității unor organiza
ții economice internaționale, create 
de țările membre ale C.A.E.R., și 
preconizate măsuri pentru îmbună
tățirea activității organizației inter
naționale Interelectro in domeniul 
dezvoltării specializării și cooperării 
multilaterale in producția industriei 
electrotehnice, elaborării unor serii 
unificate de utilaje moderne. Exami- 
nind propunerile Comisiei intergu- 
vernamentale pentru colaborarea în 
domeniul tehnicii de calcul. Comite
tul Executiv a subliniat importanta 
accelerării lucrărilor pentru crearea 
de către țările membre ale C.A.E.R. 
de noi mijloace ale tehnicii electro
nice de calcul pe baza unei adinei 
specializări, cooperări și tipizări a 
producției in scopul majorării livră
rilor reciproce.

La ședință au fost analizate sarci
nile viitoare ale uniunilor economice 
internaționale Interatomenergo, In- 
tertextilmaș. Interchimfibre. Inter- 
atominstrument și s-a subliniat ne
cesitatea creșterii eficienței activită
ții lor economice.

în legătură cu încheierea acordu
rilor comerciale de lungă drfcgtă''' js 
anii 1981—1985. precum și întșl 
creării condițiilor corespunzătoare 
pentru dezvoltarea schimburilor re
ciproce. de mărfuri, Comitetul Exe
cutiv a adoptat recomandări in dome
niul formării prețurilor contractuale 
din comerțul reciproc al țârilfir mem
bre ale C.A.E.R. pentru perioada 
cincinalului următor. Au fost, de 
asemenea, examinate probleme ale 
activității viitoare pentru perfecțio
narea metodologiei de formare a 
prețurilor in relațiile economice re
ciproce.

Comitetul Executiv a aprobat acti
vitatea delegației C.A.E.R. și a țări
lor membre ale consiliului la trata
tivele cu delegația Comunității Eco
nomice Europene. din noiembrie 

'1979. S-a subliniat dorința C.A.E.R. 
și a țărilor membre ale consiliului 
să se continue contactele cu C.E.E. 
în scopul elaborării proiectului co
mun de acord.

A fost aprobat planul de contacte 
ale C.A.E.R., cu organizațiile econo
mice și tehnico-științifice internațio
nale pe anul 1980. Au fost examinate 
alte probleme ale colaborării econo
mice pentru care au fost adoptate 
hotăriri corespunzătoare.

Ședința Comitetului Executiv s-a 
desfășurat intr-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere tovărășească.

■ PRESĂ1

ALEGERILE DIN POLONIA.
După cum relatează agenția P.A.P., 
pe baza hotăririi Consiliului de Stat 
al R.P. Polone, alegerile in Seim 
și in consiliile populare voievodale 
au fost stabilite pentru data de 23 
martie.

PRIMIRE LA CASA ALBA. Pre
ședintele Jimmy Carter l-a primit 
la Casa Albă pe vicepreședintele 
egiptean. Husni Mubarak. S-a dis
cutat despre situația din Orientul 
Mijlociu și despre alte chestiuni in
ternaționale de interes reciproc.

I

Călătorii care pornesc 
spre Cairo din Alexandria, 
unul dintre cele mai mari 
porturi pe. litoralul Medi- 
teranei, preferă șoseaua ce 
străbate fertila deltă a Ni
lului. Clima temperată, la
nurile și livezile 
verde tonic și 
viguros sint o ....
a îngemănării dintre dăr
nicia naturii și priceperea 
oamenilor din lungul șirag 
de sate. Pulsul muncii, al 
vieții sociale il dau apele 
marelui fluviu. Prin siste
me moderne de irigații, 
dar mai ales prin jghea
buri și șanțuri simple, plăs
muite parcă de iluștrii ge
ometri din antichitate, lo
calnicii iau din Nil apă cit. 
vor și o duc pe terenuri 
întinse, prin grădini, 
unde âu 
Altfel ar 
creșterea 
două sau 
cole pe an. Datorită fertili
tății văii Nilului, experien
ței acumulate de oamenii 
de pe ogoare și de specia
liști. producția de bumbac 
— 500 000 tone anual, din 
care peste 300 000 sint ex
portate — se situează pe 
primul loc in agricultura 
țării. Și. cum este cunos
cut. bumbacul egiptean se 
află, din punctul de vede
re al calității, in virful pi
ramidei producției mon
diale.

Explozia demografică, cu 
problemele complexe pe 
care le ridică, condițiile 
climatice specifice tării au 

1 imprimat o dezvoltare di
namică așezărilor din ju
rul fluviului : din totalul 
de 41 milioane de lo
cuitori, peste 30 milioane 
trăiesc in orașele și satele 
din apropierea, acestuia.

Pentru rezolvarea proble
melor multiple ale dezvol
tării economiei țării. ale 
celor cu caracter social, sta
tul a adoptat, din inițiati
va președintelui Anwar El- 
Sadat, un program amplu 
de valorificare progresivă a 
terenurilor situate în de
șert. A crea o așezare stabi
lă in deșert este o acțiune 
prin ea însăși temerară. 
Pentru că în afară de ni
sip și de văpaia soarelui

de un 
cu rod 
mărturie

ori- 
nevoie de ea. 

fi de neconceput 
și recoltarea a 

trei culturi agri-

i

nu există nimic. Și totuși, 
printr-o muncă tenace și 
aspră, felahii egipteni au 
clădit ' pe nisipuri care a- 
mintesc de peisajele sele
nare. sate în care munca 
și viața sint altfel decit pe 
valea Nilului. Aici, la Gia
naclis. bunăoară, in 
fluviului, deșertul 
menit mii de ani a 
transformat de forța 
ceperea omului intr-o cim- 
pie fertilă. Apa, adusă din 
valea Nilului, traversează

vestul 
incre- 

fost
Și pri-

țărlna din față 
rămas

Cu

O CENTRALA SOLARA EX- I 
PERtMENTALA a fost inaugurată | 
în Andaluzia (Spania). Investițiile 
pentru această centrală, considerată I 
ca „una din cele mai importante 
centrale solare din lume", avind • 
două grupuri a 500 kilowați fie- . 
care, au fost finanțate de nouă țări 
(S.U.A., R.F.G., Spania. Italia. |
Suedia, Elveția, Austria, Belgia și 
Cfrecia), membre ale Agenției Inter- I 
naționale pentru Energie.

CONFLICTUL DE MUNCA DIN 
SIDERURGIA BRITANICA. Pre- I 
mierul Margaret Thatcher a reafiiy- I 
mat in Camera Comunelor că '
vernul nu intenționează să inter
vină ca mediator in conflictul def .-g 
muncă din siderurgia britanică, aflat I 
in curs de desfășurare. Conflictul, 
cum se știe, opune, de peste două I 
săptămini. cei 100 000 de siderur- I 
giști direcției lui ..British Steel 
Corporation". Climatul social brita- i 
nic riscă să devină și mai încordat, 
profilîpdu-se perspectiva unei greve I 
naționale a lucrătorilor de la ser
viciile de aprovizionare cu apă.

POD DISTRUS. Un pod de 500 
metri, care lega insula Tjoern de i 
coasta Suediei, la. 50 kilometri nord 
de Goteborg, a fost complet distrus I 
vineri dimineața de cargoul „Star 
Klipper", aflat sub pavilion libe- I 
rian. |

PROTOCOL COMERCIAL ALBA- 
NEZO-FRANCEZ. La Tirana a fost 
semnat protocolul privind schim
burile comerciale pe anul 1980, in
tre R.P.S. Albania și Franța — in
formează agenția A.T.A.

GREVA MUNCITORILOR COSTA- 
RICANI de pe plantațiile bananiere 
aparținind firmei „Standard Fruit 
Company", care a început la 21 de
cembrie, a luat sfirșit joi cu sem
narea unui acord intre greviști și 
reprezentanții patronatului. Acordul 
stipulează, printre altele, reintegra
rea in muncă a celor 20 de munci
tori concediați. In urma satisfacerii 
revendicărilor lor, cei 15 000 de mun
citori de pe plantațiile bananiere 
au inceput lucrul.
DEFICITUL COMERCIAL AL CO

REEI DE SUD a fost, la finele anu
lui 1979, de 4,41 miliarde dolari, una 
din cele mai mari cifre înregistrate 
pînă in prezent, ceea ce dovedește, 
alături de alte indicii, înrăutățirea 
situației economiei sud-coreene. 
Totodată, ca urmare a faptului că 
economia sud-coreeană este domi
nată de capitalul străin, numai ca 
dobinzi pentru sumele investite de 
diferite grupuri financiare s-a plă
tit în 1979 suma de peste 100 mili
oane dolari.

I

I) .
se va înscrie ca „un aport 
la dezvoltarea economică 
generală a Egiptului".

Colaborarea economică, 
tehnico-științifică și in cele
lalte domenii dintre Româ
nia și Egipt constituie un 
model de relații intre țări 
care și-au 
gramele lor 
progres mai 
dezvoltării 
gurării unei 
și spirituale .. 
pere pentru

rectă in relațiile sale 
cu celelalte state, inclusiv 
cu noi. Apreciem în mod 
deosebit poziția președin
telui Nicolae Ceaușescu 
pentru soluționarea proble
melor din Orientul Mijlo
ciu. Din partea României 
ne-arn bucurat de întregul 
sprijin dorit. In 
O.N.U, și al altor organis
me internaționale, 
vorbirile cu numeroși șeti 
de stat, președintele Nicolae 
Ceaușescu nu și-a precupe
țit și nu precupețește 
nici un efort in spriji
nul realizării unei soluții 
globale, juste și durabile in 
Orientul Mijlociu.

Iar asemenea expresii 
ale dorinței de amplificare 
pe multiple planuri a cola
borării, cuvinte de stimă la 
adresa României și a pre
ședintelui- său le-am auzit 
și de la numeroși oameni 
simpli, cadre tehnice, crea
tori. ziariști din 
Suez. Alexandria.

...Privind din 
spre Alexandria, 
noile fabrici și clădiri pen
tru locuit ce se înaltă oe 
păminturile readuse la via
ță. schelele și macaralele 
avansind spre desert, mun
ca celor care dau bătălia cu 
nisipurile aride dobinde.ște 
dimensiuni și mai semnifi
cative, 
mite. 
Egipt . .
mult în valoare 
resurse 
dezvoltării economice și .so
ciale. Mărturii relevante 
sint noile întreprinderi con
structoare de masini-unelte 
si de utilaje agricole. de 
produse chimice si farma-1 
ceutice. de materiale de 
construcții, care funcționea
ză folosind materii prime 
indigene. Transpunerea in 
viață a opțiunilor înscrise 
în programul dezvoltării e- 
conomico-sociale a tării 
constituie o operă vastă și. 
ca atare, solicită rezolvarea 
unor probleme complexe, 
dar poporul egiptean este 
hotărit să înainteze ferm 
pe această cale realistă, 
viabilă, de progres și bu
năstare.

străveche civilizație. Iar a- 
tingerea 
bizuie și 
cu tara 
obiective 
trate in 
aflate in 
baza acordurilor de colabo
rare și cooperare româno- 
egipteană — Fabrica de 
produse sodice ..El Mex“. 
Complexul de exploatare și 
îmbogățire a fosfatilor de 
la Hamrawein. Instalația 
de acid sulfuric de la

ar
de
cu 

ca-

dar 
fi 
vinturi. 
mașini, 
re-i 
mat în terenuri 
timp ■ de opt ani, 1 000 hec
tare de nisipuri, 
obiectivul este de a 
ge deșertului incă 
hecta’re. Pentru a 
această bătălie, cei 
cuitori ai comunei 
din zori pînă-n 
Știu că și în România exis-

bintuită 
brațele, 

oamenii Pe 
îndrum au transfor- 

roditoare,

acestor teluri se 
pe colaborarea 
noastră, 
industriale 
funcțiune 
construcție pe

Noile 
in
sa u

Acum, 
smul- 

3 000 
ciștiga 

1 61)0 lo- 
lucrează 
noapte.

I

înscris în pro- 
realizarea unui 
rapid pe calea 
economiei, asi- 
vieti materiale 

■ tot mai pros- popoarete

cadrul
în con-

I

I
i

/

Pulsul înnoirilor în străvechea
vale a Nilului

@ „România este o 
înaltâ stimă adresate

țară extrem de corectă în relațiile sale cu celelalte state" ® Cuvinte de 
președintelui țării noastre pentru eforturile consacrate găsirii de soluții 

globale, juste și durabile in Orientul Mijlociu

însemnări de călătorie din

( in lung și in lat 6 000 hec
tare de terenuri' ale între
prinderii agricole plantate 
cu viță de vie, peste 200 
hectare cu măslini, legu
me, flori.

De 4—5 ori pe an, aici 
se poate vedea un specta
col unic : apele pun stă- 
pinire pe terenurile culti
vate, devenind un imens, 
dar bine strunit fluviu. A 
doua zi dispar în adîncu- 
rile nisipului pentru a în
treține întreaga viață ve
getală aflată la suprafață. 
De aceea, localnicii nu
mesc aceste terenuri „flu
viul fără ape". Anual, de 
pe fiecare hectar plantat se 
recoltează mii de kilogra
me de struguri.

Inginerul agronom Raouf 
Abdallah, care face parte 
din tînăra generație de ca
dre pregătite in țară, a ve
nit aici cu nouă ani in 
urmă, direct de pe băncile 
facultății din Cairo. „Pu
team să lucrez și la Cairo, 
intr-un birou climatizat,

tă plantații pe nisipuri. 
Românii fac multe lucruri 
bune, desigur, și tractoare. 
Aici, la Gianaclis. in condi
ții climatice deosebit de 
grele, tractoarele românești 
dau un randament excep
țional".

Prin hărnicia oamenilor, 
comuna Gianaclis și-a creat 
propriile resurse pentru a 
se dezvolta în continuare. 
Mulți felahi care rătăceau 
cu cămilele prin pustiu, în
setați după o oază, au de
venit muncitori 
noaptea nu mai 
nisipul încins, ci 
cu apartamente 
bile. Acești oameni 
făcut aici, din deșert, o 
oază.

Poporul egiptean, dorind 
pacea spre a-și împlini, ca 
și celelalte popoare, idealu
rile de progres, de bună
stare, este hotărit să-și 
consacre toate forțele ope
rei de construcție a țării, 
afirmindu-și puterea sa de 
creație izvorită dintr-o

calificați ; 
dorm pe 
in blocuri 
conforta- 

și-au

Republica Arabă

Abu-Zaabal — precum și 
alte investiții care urmează 
a se realiza, pe baze. reci
proc avantajoase, volumul 
în creștere al schimburilor 
comerciale și diversificarea 
acestora sint, toate, o vie 
expresie a relațiilor prie
tenești dintre cele două țări 
și popoare. Emoționantă a 
fost ceremonia inaugurării 
fabricii de la Abu-Zaabal. 
obiectiv deosebit de im
portant în ansamblul indus
triei egiptene de îngrășă
minte chimice și a celei de 
produse farmaceutice — 
cărora le va furniza anu
al o cantitate de 100 000 
tone de acid sulfuric. 
Ministrul industriei și re
surselor minerale al Egip
tului. Ibrahim Rahman 
Atallah, transmitea, cu a- 
ceastă ocazie. ..calde mul
țumiri României prietene și 
specialiștilor săi care 
lucrat in Egipt alături 
noi", arătind că noua 
treprindere realizată
cooperare cu țara noastră

nu 
de 

in- 
in

Egipt

noastre —jie spunea, in a- 
cest sens, dr. Ossama El- 

prim-subsecretar de 
la Ministerul Afaceri- 
Externe. Intilnirile și 

dintre pre- 
Nicolae Ceaușescu

Baz, 
stat 
lor 
convorbirile 
ședinții 
și Anwar El-Sadat s-au în
scris de fiecare dată ca e- 
venimente memorabile ale 
relațiilor româno-egiptene. 
Documentele semnate cu 
aceste prilejuri au așezat 
pe o bază solidă, de amplă 
perspectivă colaborarea 
dintre țările și popoarele 
noastre. Sint create condi
țiile pentru dublarea volu
mului schimburilor econo
mice, intrucit ne sint ne
cesare multe mașini și uti
laje, îndeosebi agricole, in
stalații petroliere, pentru producția de îngrășăminte 
chimice, material rulant. 
Iar colaborarea devine tot 
mai intensă, 
principiile 
întemeiază 
pentru că 
o țară

pentru 
pe care 

sint 
România 

extrem de

că 
se 

juste, 
este 
co-

Ismailia, 
Cairo.
Gianaclis 
in urmă.

Prin eforturi susti- 
Republica Arabă 

iși pune tot mai 
propriile 

naturale în scopul

A, SĂNDESCU

TURISMUL IN LUME. Peste 270 milioane de turiști și încasări in va- 
i | loare de 75 miliarde dolari — acesta este bilanțul turismului la scară 
i mondială în' anul 1979. Pentru anul in curs, notează agenția A.N.S.A. 

citind declarațiile președintelui forului italian specializat - ENIT, Michele 
I Pandolfo, se prevede ca numărul total al turiștilor să crească in lume la 

300 milioane, iar încasările la 100 miliarde dolari.

Prețul aurului 
a depășit 800 de dolari uneia!

„Piața aurului — într-o nemaiîntilnită fierbere", „Furibunda ascensiune 
a pi'ețului aurului continuă" — sub aceste titluri, agențiile internaționale de 
presă descriu atmosfera de la marile burse de schimb din Occident. Fiecare 
zi din săptămina în curs a adus aurul la niveluri tot mai ridicate. Este semni
ficativ faptul că înseși diagramele întocmite in această perioadă nu mai pot, 
practic, „ține pasul" cu vertiginoasa ascensiune a metalului galben., Graficul 
de mai sus, reprodus dintr-un recent număr al cotidianului vest-germăn 
„Siiddcutsche Zeitung", conscmnind cotele medii ale aurului din 1970 incoace, 
indica pentru începutul anului 1980 peste 600 de dolari. Joi. Ia o scrie de 
burse, prețul unei uncii a urcat pentru prima dată la mai mult de 820 da 
dolari, pentru ca, vineri, la bursa din Londra, să ajungă la cota-rccord do 
835 de dolari.
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